Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

K011926
Spisová značka: 33R/4/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ACS Kominárska, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 061 674, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: ACS
Kominárska, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 061 674, takto
rozhodol
I.
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ACS Kominárska, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 061 674.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: P-V, k. s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1838.
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)
osobe,
f)

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
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku dlžníka, ktorého hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
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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)
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
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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
K011927
Spisová značka: 6K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Libuša, nar. 27. 05. 1975,
naposledy bytom Pluhová 952/14, Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie
Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 405,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 405, z
funkcie správcu úpadcu: Štefan Libuša, nar. 27. 05. 1975, naposledy bytom Pluhová 952/14, Bratislava,.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.2.2022
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K011928
Spisová značka: 33OdK/222/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janka Pálková, nar. 27.05.1965, trvale bytom
Zohorská 120/65, 900 55 Lozorno, 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: Janka Pálková, nar. 27.05.1965, trvale bytom Zohorská 120/65,
900 55 Lozorno.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1636.
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“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 638/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 15.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011929
Spisová značka: 33OdK/223/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Krištof, nar. 30.11.1985, trvale bytom Krivá
22, 900 51 Zohor, 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: František Krištof, nar. 30.11.1985, trvale bytom Krivá 22, 900 51
Zohor.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. so sídlom kancelárie Hodžovo nám. 2A, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S 1596.
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 ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 641/2021 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011930
Spisová značka: 33OdK/225/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Milko, nar. 26.02.1985, trvale bytom
Krásnohorská 3164/20, 851 07 Bratislava - Petržalka, 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: Michal Milko, nar. 26.02.1985, trvale bytom Krásnohorská
3164/20, 851 07 Bratislava - Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S353.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IV.
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. 637/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011931
Spisová značka: 32OdK/19/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Burkovič, nar.: 24.05.1970, Ševčenkova 16, 851
01 Bratislava, zastúpeným: Centrum 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: Milan Burkovič, nar.: 24.05.1970, Ševčenkova 16, 851 01
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1313.
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.
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“).
V.
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.
VI.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 100/2022 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 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), 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K011932
Spisová značka: 32OdK/20/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lýdia Gálffyová, nar.: 17.05.1955, Stavbárska
5178/40, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lýdia Gálffyová, nar.: 17.05.1955, Stavbárska 5178/40, 821 07
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1172.
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.
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“).
V.
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.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 98/2022 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. 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), 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

21

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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 21.2.2022
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K011933
Spisová značka: 32OdK/21/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavlína Viktorínová, nar.: 01.08.1971, Plavecký
štvrtok 221, 900 68 Plavecký Štvrtok, zastúpeným: Centrum 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: Pavlína Viktorínová, nar.: 01.08.1971, Plavecký Štvrtok 221,
900 68 Plavecký Štvrtok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: VMP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S2021.
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
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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.
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“).
V.
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.
VI.
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.
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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 101/2022 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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
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nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.2.2022
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K011934
Spisová značka: 33OdK/226/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Kozič, nar. 06.01.1961, trvale bytom
Konventná 621/3, 811 03 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: Branislav Kozič, nar. 06.01.1961, trvale bytom Konventná 621/3,
811 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Blumentálska 21, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S 398.
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
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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. 646/2021 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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011935
Spisová značka: 33OdK/227/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Vrábelová, nar. 28.10.1968, trvale bytom
Malacky, 901 01 Malacky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
01 Malacky

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lenka Vrábelová, nar. 28.10.1968, trvale bytom Malacky, 901

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S 2009.
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. 645/2021 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
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exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011936
Spisová značka: 33OdK/228/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Veronika Gajdošová, nar. 28.07.1984, trvale bytom
Súmračná 3262/30, 821 02 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: Veronika Gajdošová, nar. 28.07.1984, trvale bytom Súmračná
3262/30, 821 02 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom kancelárie Májkova 3, P. O. BOX 76, 820 05
Bratislava, zn. správcu: S1136.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 643/2021 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).
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), 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.
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.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
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sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011937
Spisová značka: 33OdK/230/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Richard William Romanov, nar. 02.04.1990, trvale
bytom Karpatské námestie 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: Bc. Richard William Romanov, nar. 02.04.1990, trvale bytom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava,
zn. správcu: S1399.
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
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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. 654/2021 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
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 17.2.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K011938
Spisová značka: 31OdK/190/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Drozd, nar. 06.02.1951, trvale bytom
Bratislavská 54A, 900 24 Veľký Biel, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Drozd, nar. 06.02.1951, trvale bytom Bratislavská 54A,
900 24 Veľký Biel.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn.
správcu: S289.
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. 698/2021 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.
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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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

Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K011939
Spisová značka: 6OdK/42/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ladislav Bartoš, nar. 03. 04. 1968,
trvale bytom Trenč 39, 985 32 Trenč, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd návrh o d m i e t a.
II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 128, rok 2022, číslo účtovného dokladu 30. II. 2022.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 128, rok
2022, číslo účtovného dokladu 30. II. 2022, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011940
Spisová značka: 6OdK/43/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adriana Berkyová, nar. 23. 11. 1979, trvale
bytom Vladimíra Clementisa 200/8, 981 01 Hnúšťa - Likier, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriana Berkyová, nar. 23. 11. 1979, trvale bytom Vladimíra
Clementisa 200/8, 981 01 Hnúšťa - Likier.
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II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1888.

Ustanovuje správcu: KORE management, k. s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
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alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011941
Spisová značka: 6OdK/44/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Páleník, nar. 28. 04. 1984, trvale bytom SNP
3/5, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Páleník, nar. 28. 04. 1984, trvale bytom SNP 3/5, 965 01
Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie A. Matušku 1, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1578.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
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VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 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
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d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011942
Spisová značka: 1K/84/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CC Development s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734, správcom ktorého je spoločnosť LawService Recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S 1731, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Ing. Vladimíra Bučeka, nar. 13. 09. 1975, bytom Kamienka 209, 067 83 Kamienka, na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Ing. Vladimíra Bučeka, nar. 13. 09. 1975, bytom Kamienka 209, 067 83
Kamienka, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa JUDr. Ing. Miloša Nováka, nar. 26. 09. 1977,
bytom Nad Plážou 14458/15, 974 01 Banská Bystrica, pri pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok, ktorý bol
doručený súdu dňa 18. 11. 2019, pod č. 25.
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 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011943
Spisová značka: 6OdK/45/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Šarközi, nar. 25. 11. 1985, trvale bytom
Borošova 325/3, 968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným menom Peter Šarközi, s miestom podnikania
Borošova 325/3, 968 01 Nová Baňa, IČO: 51 298 261, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Šarközi, nar. 25. 11. 1985, trvale bytom Borošova 325/3,
968 01 Nová Baňa, podnikajúci pod obchodným menom Peter Šarközi, s miestom podnikania Borošova 325/3, 968
01 Nová Baňa, IČO: 51 298 261.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1636.

Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

51

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011944
Spisová značka: 6OdK/46/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Plačko, nar. 17. 01. 1986, trvale bytom
965 01 Žiar nad Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Hronom.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Plačko, nar. 17. 01. 1986, trvale bytom 965 01 Žiar nad

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1347.

Ustanovuje správcu: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.02.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K011945
Spisová značka: 32K/31/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Juhás, narodený:
07.03.1972, trvale bytom: Mieru 830/15, 044 14 Čaňa; ktorého správcom je JUDr. Lenka Hričindová, so sídlom
kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1827, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Juhás, narodený: 07.03.1972, trvale bytom: Mieru
830/15, 044 14 Čaňa z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne; v prípade podania v listinnej podobe, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K011946
Spisová značka: 31K/72/2014
31K/72/2014

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ing. Tomáš Dubiňák, narodený: 06.07.1983, trvale bytom:
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J. Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves, uznesením č. k. 31K/72/2014-287 zo dňa 13.01.2022 zrušil malý
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2022.

JUDr. Roman Maščák
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 11.2.2022
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K011947
Spisová značka: 31K/25/2019
31K/25/2019

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: S-SPIN, s.r.o., so sídlom: Masarykova 51, 071 01
Michalovce, IČO: 36 651 222, uznesením č. k. 31K/25/2019-310 zo dňa 11.01.2022 zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2022.

JUDr. Roman Maščák
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 14.2.2022
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K011948
Spisová značka: 26K/3/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: HP industrial company, s.r.o., so sídlom: Kyjevská 9/3032, 934 01
Levice, IČO: 45 266 841, zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária JUDr. Martin Bránik, s.r.o., so sídlom
Mlynská 1, 934 01 Levice, IČO: 50 412 132 proti dlžníkovi: ENERGYCO, s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01
Rožňava, IČO: 36 194 824 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I.
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Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 364 Civilného sporového poriadku, rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len
do uplynutia lehoty na podanie odvolania
Podľa ust. § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 365 ods. 2 Civilného sporového poriadku, odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj
tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu
uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Podľa ust. § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku, odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
V zmysle ust. § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach
podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
V zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej
písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011949
Spisová značka: 26K/2/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: tripex s. r. o., so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO:
45 575 771, zastúpeného advokátskou kanceláriou Blaško & partners s.r.o., so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 231 922 proti dlžníkovi: ENERGYCO, s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01
Rožňava, IČO: 36 194 824 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: ENERGYCO, s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava,
IČO: 36 194 824.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
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Začatie konkurzného konania 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 (§ 14 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v
Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu.
Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia (§ 199 ods. 1 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po
ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011950
Spisová značka: 26K/38/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: SHARK TRADE s.r.o., so sídlom: Jakobyho 1, 040 01 Košice, IČO:
45 925 844 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie
Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1935.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
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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).
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.2.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011951
Spisová značka: 31K/14/2019
31K/14/2019
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ENVISERVIS s.r.o., v konkurze, so sídlom: Dopravná 2,
040 13 Košice, IČO: 44 276 362, uznesením zo dňa 29.12.2021, sp. zn. 31K/14/2019 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok pod č. 4/1 až 4/17 v celkovej výške 6.459,54 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.01.2022.

JUDr. Roman Maščák
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 2.2.2022
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K011952
Spisová značka: 26K/37/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: EKOS - KAJO PLUS s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Hronská 14, 040
11 Košice, IČO: 36 651 583, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca, so sídlom kancelárie
Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie Hlavná
20, 040 01 Košice, zn. správcu: S752.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
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uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K011953
Spisová značka: 26K/39/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lekáreň MEDIKAMENT, s.r.o.., so sídlom: Palín 271, 072
13 Palín, IČO: 47 452 935 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova
5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania (§ 203a ods. 3 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.2.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K011954
Spisová značka: 27K/9/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Zolti, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, mestská časť Nové Mesto,
Svätovavrinecká č. 13920/10, IČO: 36566161,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zolti, spol. s r.o.,
so sídlom: Bratislava, mestská časť Nové Mesto, Svätovavrinecká č. 13920/10, IČO: 36566161, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka: Zolti, spol. s r.o., so sídlom: Bratislava, mestská časť Nové Mesto,
Svätovavrinecká č. 13920/10, IČO: 36566161,
pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K011955
Spisová značka: 30OdK/43/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Szabó, nar. 21.03.1985, bytom Poľovnícky Rád 722/2,
946 14 Zemianska Olča, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Szabó, s miestom podnikania
Poľovnícky Rád 722/2, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 41 613 465, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
21.03.2012, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Szabó, nar. 21.03.1985, bytom Poľovnícky Rád 722/2, 946
14 Zemianska Olča.
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. Lukáš Grežďo, so sídlom kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01
Topoľčany, zn. správcu: S1533.
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
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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, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa 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 10.2.2022 vedený pod položkou registra D14 - 246/2022,
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, 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.
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 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.
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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
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.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011956
Spisová značka: 31K/3/2020
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, IČO: 36 554 111, ktorého správcom je: SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/3/2020-236 zo
dňa 31.01.2022 potvrdil prevod pohľadávok v sume 29.693,33 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so
sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 .
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2022.

Okresný súd Nitra dňa 21.2.2022
Mgr. Gabriela Bučeková, vyšší súdny úradník
K011957
Spisová značka: 30OdK/42/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Kotianová, nar. 29.06.1973, bytom Damjanichova
221/2, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Alžbeta Kotianová, s miestom
podnikania Damjanichova 221/2, 945 01 Komárno, IČO: 53 198 361, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta Kotianová, nar. 29.06.1973, bytom Damjanichova
221/2, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Alžbeta Kotianová, s miestom
podnikania Damjanichova 221/2, 945 01 Komárno, IČO: 53 198 361.
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. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra,
IČO: 33 986 665, zn. správcu: S1412.
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.
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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, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa 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 15.02.2022 vedený pod položkou registra D14 262/2022, 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, 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.
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 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,
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vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K011958
Spisová značka: 30OdK/41/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Vontszemű, nar. 04.12.1979, bytom Eötvösova
2817/57, 945 01 Komárno, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Marián Vontszemű - ANIMAR, s
miestom podnikania Eötvösova ul. 2817/57, 945 01 Komárno, IČO: 52 578 631, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 13.1.2022, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Vontszemű, nar. 04.12.1979, bytom Eötvösova 2817/57,
945 01 Komárno.
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: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, IČO:
35 959 665, zn. správcu: S1131.
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, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa 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 14.2.2022 vedený pod položkou registra D14 - 240/2022,
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, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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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 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,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011959
Spisová značka: 30OdK/40/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska
788/15, 935 41 Tekovské Lužany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska
788/15, 935 41 Tekovské Lužany.
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. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
IČO: 42 199 662, číslo správcu: S1485.
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.
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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, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa 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 242/2022, 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, 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.
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 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
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svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K011960
Spisová značka: 30OdK/39/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Kóša, nar. 12.09.1973, bytom Veľké Ludince 287, 935
65 Veľké Ludince, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Kóša, s miestom podnikania Veľké
Ludince 287, 935 65 Veľké Ludince, IČO: 53 811 143, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.10.2021,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Kóša, nar. 12.09.1973, bytom Veľké Ludince 287, 935 65
Veľké Ludince.
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: Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, IČO:
33 641 480, zn. správcu: S1789.
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, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa 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 11.2.2022 vedený pod položkou registra D14 - 234/2022,
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, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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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 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,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.2.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011961
Spisová značka: 5K/28/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LUBBAN STAVEX, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Osloboditeľov 136, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 44 116 861, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov,
pobočka Poprad) na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 200,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.2.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K011962
Spisová značka: 1K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Barbora Bombalová, nar.
23.01.1986, bytom 059 01 Spišská Belá, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29,
080 01 Prešov o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
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konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Barbora Bombalová, nar. 23.01.1986, bytom 059 01 Spišská Belá po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.2.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011963
Spisová značka: 1R/1/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Balaščák Transport s.r.o., so sídlom 086 01 Mokroluh 197,
IČO: 51 003 201, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: Balaščák Transport s.r.o., so sídlom 086 01 Mokroluh 197, IČO:
51 003 201.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 21.2.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011964
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GLANCE HOUSE, s.r.o.,
so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so
sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu Thorpe recorvery, družstvo, so sídlom Stráž 8419, 960 01
Zvolen, IČO: 46662324 právne zast. Advokátska kancelária LawService, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO:
36861723 na vstup do konkurzného konania, takto
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rozhodol
p r i p ú š ť a vstup: Thorpe recovery, družstvo, so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, IČO: 46 662 324, do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 796 425, namiesto pôvodného veriteľa: Československá obchodná banka a.s., so sídlom Žižkova
11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 12.675.991,49 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 21.2.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011965
Spisová značka: 38OdK/41/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Dana Heráková, rod. Šandorová, nar. 08.05.1960, trvale
bytom Ulica J. Palárika 917/21, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dana Heráková, rod. Šandorová, nar. 08.05.1960, trvale bytom Ulica J.
Palárika 917/21, 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1510.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 115/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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,
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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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011966
Spisová značka: 38OdK/42/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eva Tomovičová, rod. Gajdošíková, nar. 21.07.1985, trvale
bytom Partizánska 162/23, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Tomovičová, rod. Gajdošíková, nar. 21.07.1985, trvale bytom
Partizánska 162/23, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie J. Zemana 101, 911 01 Trenčín,
IČO 45 462 801, značka správcu S1433.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
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byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Crossdefault
Management Group, k. s. so sídlom kancelárie J. Zemana 101, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu
S1433, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 111/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011967
Spisová značka: 38OdK/44/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Antónia Kotáseková, rod. Zapalačová, nar. 02.09.1959,
trvale bytom Mostná 719/61, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Antónia Kotáseková, rod. Zapalačová, nar. 02.09.1959, trvale bytom Mostná
719/61, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S445.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Vladimír
Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
107/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011968
Spisová značka: 38OdK/46/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Božena Rácová, rod. Dunková, nar. 27.09.1948, trvale
bytom Generála Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Božena Rácová, rod. Dunková, nar. 27.09.1948, trvale bytom Generála
Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1402.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Martina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 103/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011969
Spisová značka: 38K/5/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, ČR, IČO 649 48 242, organizačná zložka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, SR, IČO 47 251 336, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti
Bioplyn Cetín, s.r.o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 44 097 417, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti Bioplyn Cetín, s.r.o. so sídlom 020 62 Horovce
106, IČO 44 097 417.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011970
Spisová značka: 40K/2/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti MPH Group, s.r.o. so sídlom
Opatovská 13/524, 911 01 Trenčín, IČO 45 545 359, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť MPH Group, s.r.o. so sídlom Opatovská 13/524, 911 01 Trenčín, IČO 45 545 359, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka MPH Group, s.r.o. so sídlom Opatovská 13/524, 911 01
Trenčín, IČO 45 545 359.
II.
Ustanovuje správcu TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO
52 616 452, značka správcu S1969.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania
pohľadávok a lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších troch kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť predložiť súdu bezodkladne po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok
zoznam pohľadávok a následne zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne oznamovať súdu predložením
jeho úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia (§ 31ods. 3 ZKR).
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 106c
ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 18.2.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011971
Spisová značka: 40NcKR/2/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Jaroš, nar. 11.07.1969, trvale bytom Horenická
53/54, 020 61 Lednické Rovne, občan Slovenskej republiky, o návrhu na oddlženie takto
rozhodol
I. Dlžník Pavol Jaroš, nar. 11.07.1969, trvale bytom Horenická 53/54, 020 61 Lednické Rovne, sa o d d l ž u j e.
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II. Dlžníkovi Pavlovi Jarošovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 21.2.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011972
Spisová značka: 1OdK/13/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Daniš, nar. 13.09.1971, trvalý pobyt Bratislavská
497/74, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Daniš, nar. 13.09.1971, trvalý pobyt Bratislavská
497/74, 010 01 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu:
Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Janošku 3, 031 01
Liptovský Mikuláš, značka správcu: S1831.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
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neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
15.02.2022 vedený pod položkou registra 86/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
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K011973
Spisová značka: 4K/9/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mehmedovič, nar. 18.04.1979,
bytom Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Schvaľuje
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 2.350 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate vo výške 1.225,79 eur:
a) paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur,
b) odmena správcu zo speňaženia vo výške 16,86 eur,
c) náklady konkurzu (cestovné a bankové poplatky ) vo výške 500,55 eur,
d) rezerva na budúce výdavky vo výške 40 eur,
e) súdny poplatok z výťažku vo výške 4,50 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 1.124,21 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
uspokojenie 1.112,22 eur;

31 335 004 - suma určená na

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 - (právny nástupca pôvodného
veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.) - suma určená na uspokojenie 11,99 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.2.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011974
Spisová značka: 7OdK/12/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Krapka, nar. 15.07.1972, trvale bytom Tulská
2980/30, 010 08 Žilina, korešpondenčná adresa: Pittsburgská 10, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným
menom Andrej Krapka, s miestom podnikania: Hlinská 2576/1, 010 01 Žilina (do 08.03.2009 s miestom podnikania
Nitrianská 1593/2, 010 08 Žilina), IČO: 33 744 505, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrej Krapka, nar. 15.07.1972, trvale bytom Tulská 2980/30,
010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Andrej Krapka, s miestom podnikania: Hlinská 2576/1, 010 01
Žilina (do 08.03.2009 s miestom podnikania Nitrianská 1593/2, 010 08 Žilina), IČO: 33 744 505.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1320.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
18.02.2022 vedený pod položkou registra 90/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

99

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K011975
Spisová značka: 7OdK/13/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexandra Hubová, nar. 08.03.1996, trvale bytom Zelená
10617/5, 036 01 Martin, do 08.01.2020 podnikajúci pod obchodným menom Alexandra Hubová, s miestom
podnikania Zelená 10617/5, 036 08 Martin, IČO: 52 167 224, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina,
o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alexandra Hubová, nar. 08.03.1996, trvale bytom Zelená
10617/5, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka
správcu: S1448.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
18.02.2022, vedený pod položkou registra 92/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
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,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

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

Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K011976
Spisová značka: 4K/23/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s r.o. so
sídlom Predmestská 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 644, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 215 811, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol

Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: KNIŽNÉ CENTRUM, spol. s r.o. so sídlom Predmestská 51,
010 01 Žilina, IČO: 31 577 644, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011977
Spisová značka: 3K/14/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BÚTORKY, a.s. , so sídlom Kysucká
cesta 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 011 941, správkyňou ktorého je JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie
P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
I.
Konkurz na majetok úpadcu: BÚTORKY, a.s. , so sídlom Kysucká cesta 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 011
941, pre nedostatok majetku zrušuje.
II.

Správcovi

odmenu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty nepriznáva.

III.
Poučenie:

Správcovi náhradu výdavkov nepriznáva.

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011978
Spisová značka: 3K/18/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Kamenár , nar. 24.02.1959,
bytom: Hlinská 2614/12, Žilina, do 21.11.2014 podnikajúca pod obchodným menom : Katarína Kamenár SLOVMARKET s miestom podnikania Timravy 10, 010 01 Žilina, IČO: 33 372 675, v časti o návrhu správcu Mgr. Ing.
Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Konkurz na majetok úpadcu Katarína Kamenár , nar. 24.02.1959, bytom: Hlinská 2614/12, Žilina, do
21.11.2014 podnikajúca pod obchodným menom : Katarína Kamenár - SLOVMARKET s miestom podnikania
Timravy 10, 010 01 Žilina, IČO: 33 372 675 pre nedostatok majetku zrušuje.
II.

Správcovi

odmenu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty nepriznáva.

III.
Poučenie:

Správcovi náhradu výdavkov nepriznáva.

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 21.2.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011979
Spisová značka: 1K/14/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: GDM - Slovakia, s.r.o., so sídlom
Družstevná 5, 031 82 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 379 263, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu
správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 18.2.2022
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartoškova 126/4, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/208/2021 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/208/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Demčák, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Bc. Mária Dická, narodená
25.02.1981, trvale bytom Bartoškova 126/4, 831 04 Bratislava oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava v
úradných hodinách od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: skpdemcak@gmail.com

K011981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartoškova 126/4, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/208/2021 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/208/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Demčák, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu: Bc. Mária Dická, nar. 25.02.1981,
trvale bytom Bartoškova 126/4, 831 04 Bratislava oznamuje v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu,
na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia na účet číslo IBAN: SK 93 3100 0000 0010 0011
1282; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K011982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozmin s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 174 033
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO 36 174
033, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďlej len ,,ZoKR") oznamuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
ktorý bude zároveň konečným rozvrhom výťažku.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
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.
JUDr. Michal Mišík, správca

K011983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doprastav Export & Partner s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 757 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/57/2019 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/57/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: DOPRASTAV Export & Partner s.r.o., so sídlom Staviteľská 3 , 831 04
Bratislava, IČO: 35 757 922, na základe záväzného pokynu uloženého Okresným súdom Bratislava I uznesením
sp.zn. 8K/57/2019 zo dňa 12.11.2021, uverejnené v obchodnom vestníku č. OV 226/2021 dňa 25.11.2021,
vyhlasuje druhé kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, a to podniku úpadcu
ako celku (ďalej aj „súťaž“). Podmienky súťaže sú nasledovné:
I. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny za podnik úpadcu so stavom majetkových položiek ku dňu
vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže; súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v obchodnom vestníku č. OV
34/2020 dňa 19.2.2020. Podnik úpadcu sa speňažuje podľa ustanovení § 92 ods. 2 ZoKR.
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť písomnú záväznú ponuku, obsahom ktorej musí byť označenie súťaže,
označenie záujemcu a navrhovaná kúpna cena za podnik úpadcu vyjadrená slovom. Uspeje ten účastník, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Prílohou ponuky musí byť doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky a pri
záujemcovi fyzickej osobe – nepodnikateľovi úradne osvedčená kópia preukazu totožnosti; pri záujemcovi fyzickej
osobe – podnikateľovi výpis zo živnostenského registra alebo iného registra preukazujúci oprávnenie podnikať a
pri záujemcovi právnickej osobe výpis z obchodného registra alebo iného registra preukazujúceho právnu
subjektivitu. Listiny treba predkladať v origináli alebo osvedčenej kópii, pričom nemôžu byť staršie ako tri mesiace.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „8K/57/2019 S1358 - konkurz na majetok úpadcu Doprastav Export & Partner s.r.o. súťaž na predaj podniku – druhé kolo - NEOTVÁRAŤ“. Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do
kancelárie správcu osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 30.3.2022 do 15.00 hod.. Včas doručené
ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo
porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú
ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac záväzných
ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Zábezpeka
Záujemca je najneskôr do 30.3.2022 do 15.00 hod. povinný zložiť na účet správcu vedený v Prima banke
Slovensko, a.s., číslo účtu IBAN: SK73 5600 0000 0084 1885 1001, alebo správcovi k rukám v hotovosti
zábezpeku vo výške 5.000,- €. Zábezpeka sa úspešnému účastníkovi zaráta na ponúknutú kúpnu cenu.
Účastníkovi, ktorý v súťaži uspel, avšak neuzavrel so správcom ani po výzve zmluvu o predaji podniku, alebo
v požadovanej lehote nezaplatil kúpnu cenu, alebo doručil viac ako jednu záväznú ponuku, sa zábezpeka
nevracia. Účastníkovi, ktorý doručil záväznú ponuku, avšak v súťaži ani do skončenia súťaže neuspel, sa
zábezpeka bezodkladne po uzavretí súťaže vráti.
V. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S týmto účastníkom správca uzavrie zmluvu o prevode podniku, pričom účastník je
povinný zaplatiť kúpnu cenu po zarátaní zábezpeky do desiatich dní od podpisu zmluvy. Ak účastník ani po výzve
správcu neuzavrie zmluvu o predaji podniku, alebo v určenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, správca účastníka zo
súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, alebo ak
došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník,
ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je
súťaž skončená. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu.
VI. Skončenie súťaže
Súťaž 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 alebo nezaplatil kúpnu cenu,
a to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia kúpnej ceny správca.
Správca môže odmietnuť všetky návrhy a vyhradiť si zrušenie verejnej obchodnej súťaže.
VII. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky
súťaže a samotnú súťaž zrušiť a pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka
na doplnenie a vykonanie opravy, ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Správca je po uplynutí
lehoty na doručovanie záväzných ponúk oprávnený vyzvať prvých troch účastníkov, ktorí
predložili najvyššiu ponuku kúpnej ceny, aby v prípade vážneho záujmu o kúpu svoju ponuku navýšili, a to za
účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž). Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.
VIII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Bajkalská 21/A, 821 01
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk Správca neposkytuje informácie
o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných
aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Michal Mišík, správca

K011984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Šindler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1559/30, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/87/2021 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/87/2021
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

111

Obchodný vestník 39/2022
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle § 167l ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, upovedomuje dlžníkom označeného veriteľa v zozname veriteľov: Ivetu Považanovú, Vígľašská
3111/17, 851 07 Bratislava - Petržalka (do roku 2008 bolo miesto podnikania uvedená adresa Medveďovej 30,
Bratislava) o tom, že bol vyhlásený konkurz.

K011985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3A / 0, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 695 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/18/2020 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/18/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, IČO 35695315, Leškova 3A,
81104 Bratislava-Staré Mesto, týmto na základe záväzného pokynu udeleného zástupcom veriteľov - BYG
STUDIO S.R.O., Wolkrova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 50 220 632 ako príslušným
orgánom, doručeného správcovi dňa 18.11.2021 vyhlasujem 2. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku
podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – 2. kolo
I. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor hnuteľných vecí úpadcu.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku čiastka OV 82/2021 zo
dňa 30.4.2021 pod položkami č. 12, 13, 15, 17 nasledovne:
12. hnuteľná vec: príves nákladný, VIN: U59V2000111ZK1039, EČV: BA 390 YK, rok: 2004, miesto uloženia:
Jilenického ( Družstevná 8), Stupava, súpisová hodnota 1.000,- €
13. hnuteľná vec: príves nákladný, VIN: U5KV06015T1000458, EČV: BA 542 YP, rok: 2006, miesto uloženia:
Jilenického ( Družstevná 8), Stupava, súpisová hodnota 1.000,- €
15. hnuteľná vec: náves nákladný špeciálny, VIN: U59P0750171PS1048, EČV: BA 063 YT, rok: 2007, miesto
uloženia: Jilenického ( Družstevná 8), Stupava, súpisová hodnota 1.000,- €
17. hnuteľná vec: príves nákladný špeciálny, VIN: U59P0750171PS1046, EČV: BA 062 YT, rok: 2007, miesto
uloženia: Jilenického ( Družstevná 8), Stupava, súpisová hodnota 1.000,- €
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO
– meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti)
a navrhovaná kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail).
Minimálna kúpna cena za súbor všetkých hnuteľných vecí sa nestanovuje.
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "33K/18/2020 S 1358 - konkurz na majetok úpadcu APPEL COUNSELLING, s.r.o. v
likvidácii - súťaž na predaj súboru hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník
doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku alebo elektronickou formou (do elektronickej schránky
správcu so zaručeným elektronický podpisom, ponuky doručené formou e-mailu nebudú akceptované), a to
najneskôr v 15-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže do 15.00 hod. Včas
doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote
alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú
záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac
záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť
kúpnu zmluvu s dobou splatnosti kúpnej ceny nie dlhšou ako desať dní. Ak účastník ani po výzve správcu
neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo v určenej lehote
nezaplatí kúpnu cenu, správca účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k
vyradeniu úspešného účastníka, alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu
cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše záznam,
ktorý bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo
jeho povereného zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž 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 alebo nezaplatil kúpnu cenu,
a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu súťaže, správca bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé
kolo súťaže.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a
samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na
doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom
dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný
výklad podmienok súťaže určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať na adrese elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať
úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Michal Mišík, správca
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K011986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Galba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 25, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/157/2021 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/157/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Consilior Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 51, 811 07 Bratislava, ako správca majetku dlžníka:
Štefan Galba, nar. 23.03.1984, trvale bytom Radlinského 25, 901 01 Malacky, týmto oznamuje, že konkurz
vedený voči dlžníkovi Štefan Galba, nar. 23.03.1984, trvale bytom Radlinského 25, 901 01 Malacky vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 33OdK/157/2021, sa v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Consilior Insolvency k.s., správca

K011987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahutiak Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 482 / 23, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/498/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/498/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Spisová značka na súde: 27OdK/498/2020

Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/498/2020 S1374

Úpadca:

Vladimír Blahutiak

bytom:

Námestie SNP 482/23, Bratislava

nar.:

12.03.1988

Správca:

JUDr. Michal Mudrák
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Adresa kancelárie:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava

Všeobecná časť:
V konkurze bol jediný majetok a to byt č. 14, na 1. p. poschodí, vo vchode Nám. SNP 23, bytového domu súpisné
číslo 482, postaveného na pozemku parc. reg. "C" č. 99/1, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k pozemku parc. reg. "C" č. 99/1, o výmere 718 m2,
zastavaná plocha a nádvorie vo výške 107/10000, a to všetko zapísané na LV č. 5553 k.ú. Staré Mesto, obec
Bratislava - m.č. Staré Mesto (ďalej len „Byt“). Na Byte viazlo prednostné záložné právo veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31320155 (ďalej len „VÚB“). VÚB správcovi oznámila, že k výkonu záložného práva
nepristúpi a pohľadávku si do konkurzu neprihlási.

Správca nechal vypracovať znalecký posudok č. 98/2021 znalcom Ing. Jurajom Talianom, ktorým bola ku dňu
25.11.2021 určená hodnota bytu v sume 160.000 €, čo prevyšovalo hodnotu pohľadávky VÚB zabezpečenej
záložným právom na Byt.

Veritelia SVB MANDERLA, POHOTOVOSŤ, s.r.o. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. uhradili správcovi
preddavok na náklady speňaženia, každý v sume 300 €. Tieto sumy budú veriteľom z rozvrhu v celom rozsahu
vrátené.

Pri speňažovaní Bytu správca postupoval podľa § 167n ods. 1. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, a to dražbou. Dražba sa uskutočnila dňa 08.02.2022 a byt bol vydražený za cenu 96.000 €.
Cena vydraženia bola uhradená dňa 10.02.2022.

Pohľadávky proti podstate, resp. náklady speňaženia sú v celkovej sume 18.678,97 € (vrátane vyššie uvedených
preddavkov 3 x 300 €). Dlžník si nepostihnuteľnú hodnotu obydlia zákonným spôsobom neuplatnil.

Veriteľom sa pomerne rozdelí suma 78.221,03 €. Do konkurzu prihlásili pohľadávky piati nezabezpečení veritelia
a žiaden zabezpečený veriteľ.

Podrobné vyčíslenie je obsahom rozvrhovej časti.

Podpis správcu: ..............................

Príloha: rozvrhová časť

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu Vladimír Blahutiak, bytom: Námestie SNP 482/23,
Bratislava, nar. 12.03.1988, tvoriaceho všeobecnú podstatu

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

115

Obchodný vestník 39/2022

Speňažený majetok
Druh
Č. položky
majetku

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bližší popis

Suma speňaženia

byt č. 14, na 1. p. poschodí, vo vchode Nám. SNP 23, bytového
domu súpisné číslo 482, postaveného na pozemku parc. reg. "C"
č. 99/1, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných
nehnuteľná
1
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnický podiel k
vec
pozemku parc. reg. "C" č. 99/1, o výmere 718 m2, zastavaná
plocha a nádvorie vo výške 107/10000, a to všetko zapísané na
LV č. 5553 k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m.č. Staré Mesto
Suma speňaženia zahrnutá do rozvrhu
Príjmy, ktoré nie sú speňažením
Nadobudnuté od
Dôvod
SVB MANDERLA
preddavok na náklady správcu
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
preddavok na náklady správcu
Slovenský plynárenský
preddavok na náklady správcu
prieysel, a.s.
Celková suma zahrnutá do rozvrhu
Pohľadávky proti podstate
Dátum vzniku

Dátum
úhrady

26.11.2021

15.12.2021 znalecký posudok

Právny dôvod pohľadávky

Veriteľ
Ing. Juraj Talian

podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

vrátenie preddavku na náklady
správcu
vrátenie preddavku na náklady
správcu
vrátenie preddavku na náklady
správcu

8.2.2022

11.2.2022

osvedčenie priebehu dražby

JUD. Marián Kováč

31.1.2022

31.1.2022

zverejnenie oznámenia o dražbe

Regionpress, s.r.o.

20.1.2022

20.1.2022

zverejnenie inzerátu

United Classifieds s.r.o.

platby správcovi bytového domu

SVB MANDERLA

súdny poplatok

Okresný súd Bratislava I

3.1.2022
11.1.2022
11.1.2022

podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

priebežne
podľa rozvrhu
podľa rozvrhu

podľa
rozvrhu

podľa rozvrhu

podľa
rozvrhu
podľa
rozvrhu

02.12.2021
podľa rozvrhu

SVB MANDERLA
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s.

náhrada za skenovanie a zverejnenie
JUDr. Michal Mudrák
v registri úpadcov
paušálna náhrada 30 € / mesiac +
DPH podľa § 24b vyhlášky 665/2005
JUDr. Michal Mudrák
Z. z., zmena vyhlášky platná od
01.03.2017
DPH k paušálnej odmene správcu

JUDr. Michal Mudrák

odmena z rozvrhu

JUDr. Michal Mudrák

Spolu
Uspokojenie veriteľov
Suma určená na
uspokojenie
veriteľov (suma
uspokojenia)
Prihlásená suma
6 087,80 €
4 698,57 €
3 369,10 €
71 782,90 €
806,23 €
86 744,60 €

Zistená
suma

Deň vydania: 25.02.2022

96 000,00 €

96 000,00 €
Suma
300,00 €
300,00 €
300,00 €
96 900,00 €
Dôvod
priradenia do
podstaty
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.
Existuje len
všeobecná p.

Výška
Suma na
pohľadávky rozvrh
310,00 €

310,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

693,82 €

693,82 €

242,00 €

242,00 €

90,00 €

90,00 €

1 194,61 €

1 194,61 €

192,00 €

192,00 €

78,00 €

78,00 €

Existuje len
612,00 €
všeobecná p.

612,00 €

Existuje len
100,00 €
100,00 €
všeobecná p.
Existuje len
14 266,54 € 14 266,54 €
všeobecná p.
18 678,97 €

78 221,03 €

Názov veriteľa

6 087,80 € R Collectors s.r.o.
4 698,27 € SVB MANDERLA
3 369,10 € POHOTOVOSŤ, s.r.o.
71 782,90 € Intrum Slovakia s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel,
806,23 €
a.s.
86 744,30 € Celkom

Podiel na sume
uspokojenia (vrátane
úschovy u správcu)
7,02%
5,42%
3,88%
82,75%
0,93%

90,17%
90,17%
90,17%
90,17%

Uschovanie u
správcu (§99
ods. 2 ZKR)
5 489,63 €
0,00 €
4 236,63 €
0,00 €
3 038,06 €
0,00 €
64 729,70 € 0,00 €

90,17%

727,01 €

Miera
uspokojenia

Úhrada
veriteľovi

0,00 €

78 221,03 €
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K011988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štedrá 3207/29, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/95/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/95/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S 1349, ako správca (ďalej len „správca“) konkurznej podstaty dlžníka Iveta Vargová,
narodená 08.01.1987, trvale bytom Štedrá 3207/29, 821 03 Bratislava, týmto v súlade s druhou vetou ust. § 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“) vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako položky súpisu 1 až 3, ktorý bol dňa
16.03.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2021, K012854 (ďalej len „predmet ponukového konania“)
takto:
Položka súpisu: 1
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis veci: Pozemky – parcely registra C, a to:
parcela číslo 3212/20, výmera: 3285 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 3223/17, výmera: 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
parcela číslo 3550/8, výmera: 16 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
parcely registra E, a to:
parcela číslo 410/1, výmera: 3694 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 411/1, výmera: 694 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
parcela číslo 412/1, výmera: 4820 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 421/5, výmera: 1021 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 421/6, výmera: 1021 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 421/7, výmera: 1446 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 421/9, výmera: 291 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 479/1, výmera: 1329 m2, druh pozemku: orná pôda,
Miesto, kde sa majetok nachádza: katastrálne územie: Vrakuňa, obec: BA-m.č. VRAKUŇA, okres: Bratislava II
Číslo listu vlastníctva: 4008

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/3
Položka súpisu: 2
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis veci: Pozemky – parcely registra E, a to:
parcela číslo 558, výmera: 29 m2, druh pozemku: orná pôda,
parcela číslo 676/2, výmera: 27 m2, druh pozemku: orná pôda,
Miesto, kde sa majetok nachádza: katastrálne územie: Vrakuňa, obec: BA-m.č. VRAKUŇA, okres: Bratislava II
Číslo listu vlastníctva: 5360
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/3
Položka súpisu: 3
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľná vec
Popis veci: Pozemky – parcely registra E, a to:
parcela číslo 441, výmera: 4655 m2, druh pozemku: orná pôda,
Miesto, kde sa majetok nachádza: katastrálne územie: Vrakuňa, obec: BA-m.č. VRAKUŇA, okres: Bratislava II
Číslo listu vlastníctva: 2887
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/6
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti a
zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku do vyhodnotenia
ponúk správcom v likvidácii ani v konkurze.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Speňažuje sa celý súbor majetku špecifikovaný v tomto oznámení spoločne (t.j. nie je možný predaj jednotlivo
po parcelách).
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení
v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom
lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
6. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená správcovi (i) poštou
v zalepenej obálke na adresu správcu (Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, Správcovská kancelária, Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava) alebo (ii) do elektronickej schránky správcu, pričom obálka resp. elektronická
správa musí byť označená takto: „Záväzná ponuka 4OdK/95/2020“, inak sa na ňu neprihliada.
7. Na ponuku záujemcu sa prihliada len v prípade, že najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
bude záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu pripísaná na bankový účet správcu IBAN: SK54
3100 0000 0030 3029 5018 vedený v Prima banke, a.s., pričom v poznámke bude uvedené „Záloha
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/95/2020“.
8. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
A) označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko,
rodné číslo, štátnu príslušnosť, pri fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
označenie v živnostenskom registri; pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie v obchodnom
resp. inom registri,
B) kontaktné údaje: email a mobil,
C) výšku ponúknutej kúpnej ceny v eurách,
D) označenie predmetu ponukového konania (položky súpisu 1 až 3)
E) označenie bankového účtu záujemcu pre účely vrátenia zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
F) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení podľa bodu 16 tohto ponukového konania.
9. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť ani dopĺňať.
10. Úhradu všetkých poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva na záujemcu (t.j. správny poplatok za
vklad do katastra nehnuteľností a notárske poplatky za overenie podpisu na kúpnej zmluve) je povinný zabezpečiť
na vlastné náklady úspešný záujemca, s ktorým správca uzavrie kúpnu zmluvu.
11. Otvorenie doručených obálok s predloženými ponukami a vyhodnotenie ponúk správca uskutoční najneskôr
do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správcom.
12. Úspešný bude ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu.
UPOZORNENIE:
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (t.j.
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní, pričom túto musí uhradiť na účet správcu najneskôr
do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. vyhodnotenia ponúk správcom.
13. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť so správcom príslušnú kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade vráti zálohu
záujemcovi po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty na ním označený bankový účet do 10 pracovných dní od
uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy.
14. Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového
konania, so zmluvnou pokutou a s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
15. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä ak bude najvyššia ponuka neprimerane nízka.
16. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi konkurznej podstaty Mgr. Denise Mikušovej Schultzovej ako
prevádzkovateľovi osobných údajov v konkurznom konaní sp. zn. 4OdK/95/2020 súhlas so spracovaním
osobných údajov na účel ponukového konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom
v ponukovom konaní, na dobu neobmedzenú. Záujemca má právo tento súhlas odvolať.
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K011989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LASER media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 836 759
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2020-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44
836 759v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 3CoKR/53/2021 resp.zn.:
4K/24/2020, zvoláva v súlade s ust. §34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, prvú schôdzu veriteľov na
deň 1.4.2022 o 15.30 hodine, ktorá sa bude konať v objekte Wienna GATE, Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava.
Schôdza sa uskutoční v zasadacej miestnosti MILENIUM, 3. podlažie , zelená zóna. Program schôdze veriteľov je
nasledovný:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. správa o stave konkurzu a činnosti správcu
3. voľba členov veriteľského výboru
4. rozhodovanie o výmene správcu (ust. §36 zákona č. 7/2005 Z.z.)
5. záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov
má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra,
zástupca veriteľa platnú plnú moc.
Mgr. Peter Podolský, správca
Organizačné pokyny:
Pre vstup cez obchodnú galériu: Vchod do budovy je z prednej strany od Kopčianskej ulice cez hlavný vchod do
Galérie. Prosím použite výťahy, ktoré sa nachádzajú po ľavej strane eskalátorov. Výťahom priamo na druhé
poschodie. Z výťahu následne prejdete na chodbu, kde zabočíte doprava (Blok A) a po pravej strane (v strede
dlhej chodby) uvidíte tabuľu odkazujúcu na dvere - Výťahy a schodisko k apartmánom. Na 3. poschodie sa
dostanete buď schodiskom, ktoré sa nachádza hneď za dvermi (vyjdete 1 poschodie), alebo výťahmi, ktoré sa
nachádzajú vo výťahovej miestnosti, v zadnej časti. Keď vyjdete na treťom poschodí choďte doľava na koniec
chodby. Pre vstup z podzemnej garáže: Prosím použite výťahy hneď pri vjazde a výjazde do garáže. Následne
výťahom priamo na 3. poschodie.
Podmienky prezenčnej účasti ( v závislosti od aktuálnych opatrení):
1. osoba plne zaočkovaná / osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami potvrdenie od lekára
2. osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48
hodín od odberu v prípade antigénového testu, 72 hodín od odberu v prípade RT - PCR alebo LAMPtestu.
3. vstup a pobyt účastníkom s prekrytými hornými dýchacími cestami.
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K011990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: We-Do travel s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 849 959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/52/2021 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/52/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu We-Do travel s.r.o., so
sídlom Tatranská 65, 841 06 Bratislava, IČO : 35 849 959, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 23, 821 09 Bratislava v úradných hodinách. Nahliadanie do
správcovského spisu je možné vopred dohodnúť a žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov podať na
telefónnom čísle +421 905992398 alebo e-mailom juraj.gajdosik@gajdosik.net.
Bratislave, dňa 22.02.2022
JUDr. Juraj Gajdošík

K011991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: We-Do travel s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 849 959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/52/2021 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/52/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu We-Do travel s.r.o., so
sídlom Tatranská 65, 841 06 Bratislava, IČO : 35 849 959, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky veriteľom :
Číslo účtu : 2928830449/1100, Tatra banka, a.s.
Výška kaucie : 350,00 EUR.
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
ŠS : IČO, prípadne dátum narodenia popierajúceho veriteľa.
V Bratislave, dňa 22.02.2022
JUDr. Juraj Gajdošík
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Deň vydania: 25.02.2022

K011992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: We-Do travel s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 849 959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/52/2021 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/52/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu We-Do travel s.r.o., so
sídlom Tatranská 65, 841 06 Bratislava, IČO : 35 849 959; týmto v súlade s ustanovením čl. 40 nariadenia Rady
ES č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000, oznamuje všetkým známym veriteľom úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách, že na majetok úpadcu JUDr. Juraj
Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu We-Do travel s.r.o., so sídlom
Tatranská 65, 841 06 Bratislava, IČO : 35 849 959, bol vyhlásený konkurz. Svoje nároky - pohľadávky si môžu
prihlásiť v zákonnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005
Z.z. v platnom znení.
V Bratislave, dňa 22.02.2022
JUDr. Juraj Gajdošík

K011993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Karner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehrianska 3180/2, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1980
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/121/2021 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Štefan Karner, nar. 19. 06. 1980, trv. byt. Žehrianska 3180/2, 851 07 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky, ktoré boli správcovi doručené dňa 22. februára 2022 po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.:

Veriteľ
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO
35724803

Sídlo
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Celková suma prihlásenej pohľadávky
3.053,05 €

V Bratislave, dňa 22. februára 2022
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BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K011994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 10194 / 61A, 831 06 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/46/2021 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Sedlák, nar.: 09.02.1971, trvale bytom
Rybničná 10194/61A, 831 06 Bratislava, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.09.2021,
sp. zn. 31OdK/46/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že končí konkurz, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K011995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROBUILDING s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 8 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 903 406
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2021 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie a aktualizácia súpisu oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 206/2021 zo dňa 26.10.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo vzniknuté na základe:
·

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 828/2017/ZZ zo dňa 19.07.2017, Spis. zn.:
NCRzp : 21034/2017;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmluva o zriadení záložného
zn.: NCRzp: 21035/2017;
Zmluva o zriadení záložného
NCRzp : 33865/2018;
Zmluva o zriadení záložného
zn.: NCRzp: 33866/2018;
Zmluva o zriadení záložného
: 15847/2018;
Zmluva o zriadení záložného
zn.: NCRzp: 15849/2018.

Deň vydania: 25.02.2022

práva na pohľadávky a iné práva č. 829/2017/ZZ zo dňa 19.07.2017, Spis.
práva na hnuteľné veci č. 1694/2018/ZZ zo dňa 16.11.2018, Spis. zn.:
práva na pohľadávky a iné práva č. 1695/2018/ZZ zo dňa 16.11.2018, Spis.
práva na hnuteľné veci č. 657/2018/ZZ zo dňa 31.5.2018, Spis. zn.: NCRzp
práva na pohľadávky a iné práva č. 660/2018/ZZ zo dňa 31.5.2018, Spis.

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé, poradie sa riadi dňom (časom) registrácie.
·
·
·
·
·
·

NCRzp:
NCRzp:
NCRzp:
NCRzp:
NCRzp:
NCRzp:

21034/2017
21035/2017
33865/2018
33866/2018
15847/2018
15849/2018

zo dňa
zo dňa
zo dňa
zo dňa
zo dňa
zo dňa

19.07.2017 o
19.07.2017 o
16.11.2018 o
16.11.2018 o
31.05.2018 o
31.05.2018 o

14:43:59;
14:45:13;
10:22:48;
10:23:34;
11:18:45;
11:19:33;

Opis zabezpečených pohľadávok:
·

·

·

Zmluva o terminovanom úvere č. 467/2017/UZ zo dňa 19.07.2017. Na základe Zmluvy o
terminovanom úvere č. 467/2017/UZ poskytol Veriteľ Dlžníkovi peňažné prostriedky do celkovej
výšky úveru v sume 398000,00.- € za účelom úplného zaplatenia záväzkov Dlžníka voči
spoločnosti P.M.I.R., s.r.o., IČO: 24155896, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha, Česká
republika. Dlžník sa zaviazal Veriteľovi vrátiť všetky poskytnuté peňažné prostriedky z
terminovaného úveru v pravidelných mesačných splátkach vždy 20. príslušného mesiaca od
20.08.2017 do 20.05.2022 vrátane vo výške jednotlivej splátky 6862,00,-€, s výnimkou poslednej
splátky dňa 20.05.2022, ktorej výska je 6866,00.-€.
Zmluva o termínovanom úvere č. 479/2018/UZ zo dňa 16.11.2018 v znení Dodatkov č. 1 a 2. Na
základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 479/2018/UZ v znení Dodatkov č. 1 a 2 poskytol Veriteľ
Dlžníkovi peňažné prostriedky do celkovej výšky úveru v sume 160000,00,-€ za účelom
prefinancovania nákladov spojených s otvorením kaviarne Panorama City.
Zmluva o termínovanom úvere č. 382/2018/UZ zo dňa 31.5.2018. Na základe Zmluvy o
termínovanom úvere č. 382/2018/UZ poskytol Veriteľ Dlžníkovi peňažné prostriedky do celkovej
výšky úveru v sume 135000,00.-€ za účelom prefinancovania nákladov spojených s otvorením
kaviarne OC EUROVEA. Dlžník sa zaviazal Veriteľovi vrátiť všetky poskytnuté peňažné prostriedky
z termínovaného úveru v pravidelných mesačných splátkach vždy 20. príslušného mesiaca od
20.10.2018 do 20.05.2025 vrátane vo výške jednotlivej splátky 1687,50.- €.

Výška zabezpečenej pohľadávky: celková suma vo výške 410.561,95 EUR
Číslo zabezpečených pohľadávok v Zozname pohľadávok: 10, 11, 12
Položky majetku zo súpisu tvoriace predmet zabezpečovacieho práva: ako súbory majetku Ad1 až Ad8
·
·

doplnenie položiek pod Ad4 – súbor majetku: 34-45;
doplnenie položiek pod Ad7 – súbor majetku: 15-19.

Ad1 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Borry Mall
Súpisová
Približný rok
Stav
hodnota v
výroby
EUR

Por.
číslo

Druh

Popis

1

kávostroj

Xpress piston 2, Schärf

neznámy

zachovalý

700,00 €

2

mlynček na kávu

Xmill protect

neznámy

zachovalý

20,00 €

Dôvod zapísania do
súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)

Deň zapísania /
aktualizácie súpisu
22.2.2022

22.2.2022
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3

mlynček na kávu

Xmill protect

neznámy

zachovalý

20,00 €

4

mlynček na kávu

Xmill protect

neznámy

zachovalý

20,00 €

5

výrobník ľadu

Electrolux

neznámy

zachovalý

20,00 €

6

minikonvektomat

neznámy

zachovalý

100,00 €

7

chladiaci stôl

280L

neznámy

zachovalý

100,00 €

8

umývačka riadu

Electrolux, podpultová

neznámy

zachovalý

50,00 €

9

mraziaca skriňa

600L

neznámy

zachovalý

100,00 €

10

mraziaca skriňa

600L

neznámy

zachovalý

100,00 €

11

chladiaca skriňa

600L

neznámy

zachovalý

100,00 €

12

grill

electrolux (na výrobu panini)

neznámy

zachovalý

50,00 €

13

odšťavovač

Santos

neznámy

zachovalý

10,00 €

14

chladiaci stôl

RT2D

neznámy

zachovalý

50,00 €

15

chladiaci stôl

RT2D

neznámy

zachovalý

50,00 €

16

chladiaca vitrína

JUKA

neznámy

zachovalý

50,00 €

17

kasa

EASY-POS 2010 s
príslušenstvom

neznámy

zachovalý

100,00 €

18

vozík

selservice

neznámy

zachovalý

50,00 €

19

lavica

dou box - 12ks

neznámy

zachovalý

120,00 €

20

stôl

štvorcovy 60x60, hnedé drevo,
nerez nohy - 11ks

neznámy

zachovalý

110,00 €

21

stôl

okrúhly 60cm, tmavé drevo,
nerez nohy - 12ks

neznámy

zachovalý

120,00 €

22

stôl

obdlžníkový 120x60, hnedé
drevo - 6ks

neznámy

zachovalý

120,00 €

23

stolička

drevo, koža typ pštros - 18ks

neznámy

zachovalý

360,00 €

24

kreslo

tmavohnedé, koža typ pštros 5ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

25

kreslo

tmavohnedé, koža typ pštros 17ks

neznámy

zachovalý

170,00 €

26

lavica

neznámy

zachovalý

100,00 €

duo box, 3 dielná po 150cm,

Deň vydania: 25.02.2022
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26

lavica

27

lampa

28

Konkurzy a reštrukturalizácie
neznámy

zachovalý

100,00 €

stolová, 6ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

lampa

visiaca, svetlá, látková, 10ks

neznámy

zachovalý

80,00 €

29

pult

barový, atypický

neznámy

zachovalý

100,00 €

30

polica

na knihy, dekoracie, zavesné
na stenu - 3ks

neznámy

zachovalý

15,00 €

31

kvetináč

vysoký, 110 cm x 120 cm x 20
cm, 11ks

neznámy

zachovalý

55,00 €

32

kvetináč

nízky, 100 cm x 60 cm x 20
cm, 12ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

33

kvetináč

ratanový, 40 cm x v 80 cm,
2ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

tmavo hnedá, pštrosia koža

Deň vydania: 25.02.2022
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

Ad2 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Letisko M.R. Štefánika
Súpisová
Približný rok
Stav
hodnota v
výroby
EUR

Por.
číslo

Druh

Popis

1

lampa

vysiaca, 5x

neznámy

zachovalý

50,00 €

2

lampa

stojata, 3

neznámy

zachovalý

30,00 €

3

lavicová zostava

hnedá, kožená, 12x

neznámy

zachovalý

360,00 €

4

kreslo

hnedé, kožené, otočné 19x

neznámy

zachovalý

570,00 €

5

stôl

obdlžníkový, drevený, hnedý, 3x

neznámy

zachovalý

90,00 €

6

stôl

štvorcový malý, drevený, hnedý,
11x

neznámy

zachovalý

220,00 €

7

stolička

drevená, hnedá s koženým
poťahom, 6x

neznámy

zachovalý

120,00 €

8

stôl

okrúhly, malý, drevený, 2x

neznámy

zachovalý

20,00 €

9

stôl

pojazdný minibar

neznámy

zachovalý

100,00 €

10

pult

barový s kuchynskou
linkou,skrinkami a corpusom
(obkladom)

neznámy

zachovalý

3 000,00 €

11

výrobník ľadu

Elextrolux

neznámy

zachovalý

30,00 €

12

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

13

kasa

EASY-POS 2010 s
príslušenstvom

neznámy

zachovalý

50,00 €

14

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

Dôvod zapísania do Deň zapísania /
súpisu
aktualizácie súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022
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15

vitrína

chladiaca, UNITA 1400

neznámy

zachovalý

400,00 €

16

vybavenie
prevádzky

príbor, poháre, podtácky, šálky

neznámy

zachovalý

100,00 €

17

kávovar

SCHARF xpress piston, veľký,
strieborný

neznámy

zachovalý

1 000,00 €

18

výčapné
zariadenie

pípa, kyslíková bomba s
kompresorom a zariadením

neznámy

zachovalý

100,00 €

19

mlynček

na kávu

neznámy

zachovalý

50,00 €

20

skrinka

chladiaca zostava, podpultová
2x

neznámy

zachovalý

100,00 €

21

tablet

ASUS PRO, dotykový

neznámy

zachovalý

50,00 €

22

lampa

stolová, malá

neznámy

zachovalý

60,00 €

23

chladnička

stredne veľká, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

100,00 €

24

stôl

barový, hnedý, drevo 4x

neznámy

zachovalý

120,00 €

25

stolička

barová, hnedá, kožený poťah 4x

neznámy

zachovalý

80,00 €

26

pult

barový s kuchynskou linkou a
corpusom

neznámy

zachovalý

1 000,00 €

27

zostava

policová, drevená za barom
spolu so skrinkami 4x

neznámy

zachovalý

200,00 €

28

kreslo

kožené, hnedé, otočné, 6x

neznámy

zachovalý

120,00 €

29

stôl

malý, drevený, štvorcový 10x

neznámy

zachovalý

200,00 €

30

stolička

drevená, hnedá s koženým
poťahom 7x

neznámy

zachovalý

140,00 €

31

svetlo

vysiace, čierne 12x

neznámy

zachovalý

60,00 €

32

chladnička

stredne veľká, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

100,00 €

33

chladnička

malá, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

50,00 €

34

stôl

obdlžníkový, hnedý, drevený 4x

neznámy

zachovalý

120,00 €

35

kasa

EASY-POS 2010 s
príslušenstvom

neznámy

zachovalý

50,00 €

36

tablet

ASUS PRO, dotykový

neznámy

zachovalý

50,00 €

37

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

38

kreslo

kožené, hnedé, otočné, 9x

neznámy

zachovalý

180,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
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39

stôl

drevený, štvorcový, 4x

neznámy

zachovalý

80,00 €

40

stôl

okrúhly, drevený, 3x

neznámy

zachovalý

45,00 €

41

stôl

obdlžníkový, drevený, 3x

neznámy

zachovalý

90,00 €

42

lavicová zostava

hnedá, drevená, kožený poťah,
9x, vstavaná

neznámy

zachovalý

450,00 €

43

gauč

hnedý, nízky, dvojmiestný, 2x

neznámy

zachovalý

100,00 €

44

lampa

vysiaca, 8x

neznámy

zachovalý

80,00 €

45

stôl

pojazdný minibar

neznámy

zachovalý

100,00 €

46

chladnička

malá, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

50,00 €

47

chladnička

veľká, UGUR (pepsi), 3x

neznámy

zachovalý

300,00 €

48

kávovar

SCHARF xpress piston, veľký,
strieborný

neznámy

zachovalý

1 000,00 €

49

mlynček

na kávu, 2x

neznámy

zachovalý

100,00 €

50

vybavenie
prevádzky

príbor, poháre, podtácky, šálky

neznámy

zachovalý

100,00 €

51

vitrína

chladiaca, UNITA 1400

neznámy

zachovalý

400,00 €

52

výrobník ľadu

Elextrolux

neznámy

zachovalý

30,00 €

53

box

chladiaca zostava - box,
podpultová

neznámy

zachovalý

50,00 €

54

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

55

chladnička

ALGIDA (nanuky/zmrzlina)

neznámy

zachovalý

100,00 €

56

mikrovlnnka

SAMSUN, strieborná, čierne
sklo

neznámy

zachovalý

30,00 €

57

kuchynská linka

sivá doska, hnedá skrinková
zozstava, 2x

neznámy

zachovalý

200,00 €

58

výčapné
zariadenie

pípa, kyslíková bomba so
zariadením

neznámy

zachovalý

100,00 €

59

prehrávač

SONY + subwoofer

neznámy

zachovalý

50,00 €

60

vitrína

sklenená, malá na nápoje

neznámy

zachovalý

30,00 €

61

pult

barový s kuchynskou
linkou,skrinkami a corpusom
(obkladom)

neznámy

zachovalý

2 000,00 €

62

grill/konvektomat

electrolux (na výrobu panini)

neznámy

zachovalý

50,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
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63

pult

barový s kuchynskou
linkou,skrinkami a corpusom
(obkladom)

64

stôl

malý, okrúhly, drevený, 3x

neznámy

zachovalý

45,00 €

65

stôl

vysoký (barový), okrúhly,
drevený, 3x

neznámy

zachovalý

50,00 €

66

stolička

drevená, hnedá s koženým
poťahom 10x

neznámy

zachovalý

200,00 €

67

stolička

barová, hnedá, kožený poťah 2x

neznámy

zachovalý

40,00 €

68

lavicová zostava

hnedá, drevená, kožený poťah,
2x, vstavaná

neznámy

zachovalý

100,00 €

69

chladnička

veľká, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

100,00 €

70

chladnička

malá, UGUR (pepsi)

neznámy

zachovalý

50,00 €

71

výčapné
zariadenie

pípa, kyslíková bomba so
zariadením

neznámy

zachovalý

100,00 €

72

mlynček

na kávu

neznámy

zachovalý

50,00 €

73

kávovar

SCHARF xpress piston, veľký,
strieborný

neznámy

zachovalý

1 000,00 €

74

lampa

vysiaca, 6x

neznámy

zachovalý

60,00 €

75

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

76

stôl

malý, okrúhly, drevený, 4x

neznámy

zachovalý

60,00 €

77

mraznička

Electrolux, pultová, biela

neznámy

zachovalý

100,00 €

78

mraznička

Electrolux, pultová, biela

neznámy

zachovalý

100,00 €

79

grill

Electrolux (výroba panini)

neznámy

zachovalý

50,00 €

80

mrazák

Electrolux, vysoký, stojací, biely

neznámy

zachovalý

200,00 €

81

umývačka riadu

podpultová, Electrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

82

box

chladiaca zostava - box,
podpultová

neznámy

zachovalý

50,00 €

83

kreslo

kožené, hnedé, otočné, 8x

neznámy

zachovalý

160,00 €

84

stolička

drevená, hnedá s koženým
poťahom 12x

neznámy

zachovalý

240,00 €

neznámy

zachovalý

1 000,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

Ad 3 - súbor majetku
Hnuteľné veci - UK Prírodovedecká fakulta
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Por.
číslo

Druh

Popis

Približný rok
výroby

Stav

Súpisová
hodnota v EUR

1

mraznička

Electrolux, malá

neznámy

zachovalý

50,00 €

2

mraznička

Algida, malá

neznámy

zachovalý

50,00 €

3

chladnička

Tefcold, malá

neznámy

zachovalý

50,00 €

4

pult

2ks, barový, malý mobilný

neznámy

zachovalý

100,00 €

5

kávovar

Ecosmart

neznámy

zachovalý

50,00 €

6

výrobník ľadu

Electrolux

neznámy

zachovalý

30,00 €

Metro, malá

neznámy

zachovalý

50,00 €

Samsung

neznámy

zachovalý

20,00 €

7
8

chladiaca
vytrína
prehrávač
hudby

9

odšťavovač

Santos, na citrusy

neznámy

zachovalý

10,00 €

10

lampa

vysiaca, veľká, 5ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

11

lampa

vysiaca, malá, 5ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

12

lampa

stolová, 3ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

13

monitor

Fujitsu, 2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

14

pohovka

1ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

15

kreslo

kožené, 3ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

16

kreslo

otočné, 6ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

17

stolička

29ks

neznámy

zachovalý

290,00 €

18

stôl

60x60, 10ks

neznámy

zachovalý

100,00 €

19

stôl

vysoký/barový, 2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

20

stolička

barová, 7ks

neznámy

zachovalý

70,00 €

21

stôl

okrúhly, 2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

22

stôl

konfernečený, 2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

23

tulivak

4ks

neznámy

zachovalý

40,00 €

24

stolička

terasová, 44ks

neznámy

zachovalý

440,00 €

25

stôl

terasový, okrúhly, 13ks

neznámy

zachovalý

130,00 €

26

stôl

terasový, 3tvorcový, 3ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

27

šálka

na kávu, 13ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

28

podšálka

16ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

29

tanier

malý, 6ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

30

blender

Vitamix

neznámy

zachovalý

10,00 €

31

pult

kuchynský s drezom,
3metrový (sklad)

neznámy

zachovalý

100,00 €

32

chladnička

veľká, pepsi

neznámy

zachovalý

100,00 €

33

stôl

vstavaný 6ks

neznámy

zachovalý

300,00 €

zariadenie

corpus - súčasť stolov a

neznámy

zachovalý

300,00 €

34

Deň vydania: 25.02.2022
Dôvod zapísania do
súpisu
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa

Deň zapísania /
aktualizácie súpisu
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
22.2.2022
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34

kaviarne

Konkurzy a reštrukturalizácie

barového pultu

neznámy

zachovalý

300,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
§67 ods. 1 a) ZKR

22.2.2022

Ad 4 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Apollo
Por.
číslo

Druh

Popis

Približný
rok výroby

1

kávostroj

Schraf, x press, 2 pákový

neznámy zachovalý

2

mlynček

na kávu, Scharf, xmill, 2ks

neznámy zachovalý

3

blender

Schraf, vitamix

neznámy zachovalý

4

pult

barový, atyp., vstavaný

neznámy zachovalý

5

kuchynská linka

za barom, atyp., súčasťou spotrebiče

neznámy zachovalý

6

Bonovačka

epson 2ks

neznámy zachovalý

7

E - kasa

fft5000B

neznámy zachovalý

8

monitor

ASUS

neznámy zachovalý

9

PC

HP Compaq, DX2400MICROTOWER

neznámy zachovalý

10

výrobník ľadu

Elektorlux, 2ks

neznámy zachovalý

11

vytrína

chladiaca, zákusky + snacky

neznámy zachovalý

12

umývačka

zanussi

neznámy zachovalý

13

grill

elektrolux PGRS2

neznámy zachovalý

Stav

Súpisová
Dôvod
Deň zapísania
hodnota v zapísania do / aktualizácie
EUR
súpisu
súpisu
majetok
úpadcu
500,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
50,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
10,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
1 500,00 € podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
300,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
20,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
50,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
10,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
20,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
30,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
500,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
50,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
10,00 €
podľa §67
22.2.2022
ods. 1 a)
ZKR
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Deň vydania: 25.02.2022

14

televízor

panasonic TBM0E1856

neznámy zachovalý

300,00 €

15

dvd prehrávač

panasonic dmp-bd60

neznámy zachovalý

20,00 €

16

pec

elektrolux na croissanty

neznámy zachovalý

100,00 €

17

mikrovlnka

Gorenje MO-17ME

neznámy zachovalý

20,00 €

18

odšťavovač

Santos

neznámy zachovalý

10,00 €

19

mraziaci box

elektrolux RS06FW1F

neznámy zachovalý

100,00 €

20

chladnička

Hyundai, 60L

neznámy zachovalý

50,00 €

21

prehrávač

Denon - DN300Z

neznámy zachovalý

100,00 €

22

zosilovač

Palladium - VPA250

neznámy zachovalý

100,00 €

23

router

TP link

neznámy zachovalý

10,00 €

24

chladnička/mraznička

Electrolux, biela vysoká

neznámy zachovalý

300,00 €

25

chladnička/mraznička

Electrolux, biela vysoká

neznámy zachovalý

300,00 €

26

chladnička/mraznička

Electrolux, biela vysoká

neznámy zachovalý

300,00 €

27

chladnička

vysoká, na nápojde, čierna, presklenná, PEPSI neznámy zachovalý

100,00 €

28

chladnička

nízka, oranžová, na nápoje

neznámy zachovalý

50,00 €

majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
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22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022
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ratanový, vysoký, 2ks

Deň vydania: 25.02.2022

29

kvetináč

neznámy zachovalý

20,00 €

30

kvetináč

drevený masív, interierový, železné čierne nohy neznámy zachovalý

100,00 €

31

osvetlenie

32

osvetlenie

33

vešiak

nerezový, drevený podstavec, 2ks

neznámy zachovalý

30,00 €

34

skriňa/vytrina

vstavaná, drevo, presklenné dvere (na
reklamnné predmety/výklad)

neznámy zachovalý

100,00 €

35

skriňa

drevená, hnedá, policová (na reklamnné
predmety/výklad)

neznámy zachovalý

100,00 €

36

skriňa

hnedé drevo, na vstavanú chladničku/odkladací
neznámy zachovalý
priestor pre kávové poháre a iné

200,00 €

37

sedacia súprava

4 sedákový, hnedý kožený poťah, 2ks

neznámy zachovalý

150,00 €

38

sedacia súprava

3 sedákový, hnedý kožený poťah, 18ks

neznámy zachovalý

900,00 €

39

stôl

obdlžníkový, drevený, hnedý, nerezová noha,
7ks

neznámy zachovalý

280,00 €

40

stôl

štvorcový, drevený, hnedý, nerezová noha, 5ks neznámy zachovalý

100,00 €

41

stôl

štvorcový, mramor, zelený, nerezová noha, 5ks neznámy zachovalý

100,00 €

42

stôl

43

kreslo

závesne svetlo na stenu, hnedo-oranžové,
papierové, 8ks

neznámy zachovalý

80,00 €

visiace svetlo, hnedo-oranžové, papierové, 2ks neznámy zachovalý

30,00 €

okrúhly, mramor, zelený, nerezová noha, 7ks

hnedý kožený poťah, otočné, nerezové nohy,

neznámy zachovalý

140,00 €

neznámy zachovalý

440,00 €

ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
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22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022
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43

kreslo

44

stolička

drevená, hnedá, kožený poťah - sedák, 18ks

spotrebný materiál
prevádzky

plast. poháre, kelimky, utierky, podtácky,
nádoby, servítky, nespotrebovaný alkohol,
dávkovače sirupov a iné potraviny/nápoje po
dátume spotreby, taniere, príbor, podtácky,
šálky a iné poháre s logom spoločnosti
COFFESHOP COMPANY

45

22ks

Deň vydania: 25.02.2022

neznámy zachovalý

440,00 €

neznámy zachovalý

360,00 €

neznámy zachovalý

500,00 €

podľa §67
ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

majetok
úpadcu
podľa §67
ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

Ad 5 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Farmaceutická fakulta
Súpisová
Približný rok
Stav
hodnota v
výroby
EUR

Por.
číslo

Druh

Popis

1

mraznička

veľká, elektrolux

neznámy

zachovalý

100,00 €

2

mraznička

malá, elektrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

3

chladnička

malá, elektrolux, 2ks

neznámy

zachovalý

100,00 €

4

kávovar

Ecosmart

neznámy

zachovalý

50,00 €

5

výrobník ľadu

Elektorlux

neznámy

zachovalý

15,00 €

6

vitrína

chladiaca, malá, Linorex

neznámy

zachovalý

50,00 €

7

stolička

drevená, 9ks

neznámy

zachovalý

90,00 €

8

kreslo

otočné, 6ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

9

stôl

okrúhly, 3ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

10

stôl

120x60cm, 3ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

11

duobox

6ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

12

tulivak

4ks

neznámy

zachovalý

80,00 €

13

kvetináč

veľký, 6ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

14

lampa

stolová, 7ks

neznámy

zachovalý

35,00 €

15

lampa

vysiaca, 7ks

neznámy

zachovalý

35,00 €

16

stôl

konferenčný

neznámy

zachovalý

20,00 €

17

stôl

tvar U, (monolit - na mieru)

neznámy

zachovalý

300,00 €

Dôvod zapísania do Deň zapísania /
súpisu
aktualizácie súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

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

134

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

18

chladnička

UGUR, PEPSI (vysoká)

neznámy

zachovalý

100,00 €

19

trúba

ELEKTROLUX, na pečenie, malá

neznámy

zachovalý

30,00 €

20

mixer

X blend, na ovocie

neznámy

zachovalý

10,00 €

21

kuchynská
linka

sivá, dlžka cca 3m + 1,5m v tvare L,
2x drez, na mieru spolu s 3
policovými regálmi

neznámy

zachovalý

500,00 €

22

pult

sivý barový s osvetlením na mieru,
1x malý drez, dlžka cca 2m

neznámy

zachovalý

200,00 €

23

wifi router

neznámy

zachovalý

10,00 €

24

toustovač

neznámy

poškodený

5,00 €

25

LIKVIDNÝ
TOVAR

neznámy

zachovalý

100,00 €

plastové, poháre, nápoje a potraviny/
pochutiny po dátume spotreby

Deň vydania: 25.02.2022
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

Ad 6 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Národný onkologický ústav
Súpisová
Približný rok
Popis
Stav
hodnota v
výroby
EUR

Por.
číslo

Druh

1

mraznička

Elektrolux, 8803076722

neznámy

zachovalý

100,00 €

2

ľadovník

Elektrolux, 77 823 415

neznámy

zachovalý

15,00 €

3

E - kasa

fft5000B

neznámy

zachovalý

50,00 €

4

router

wifi

neznámy

zachovalý

5,00 €

5

klimatizácia

prenosná, klimapon

neznámy

zachovalý

20,00 €

6

mraznička

box, Elektrolux

neznámy

zachovalý

100,00 €

7

pult

barový pult s kuchynskou linkou,
corpus prevádzky, vstavaný

neznámy

zachovalý

500,00 €

8

stolička

drevená, kožený poťah, 14ks

neznámy

zachovalý

140,00 €

9

stôl

drevený, čierny, nerezová noha, 7ks

neznámy

zachovalý

70,00 €

10

mraznička

frutisimo

neznámy

zachovalý

30,00 €

11

duobox

sedačka, kožená hnedá, vstavaná,
5ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

12

skrinka

vstavaná, dvojdverová 4ks

neznámy

zachovalý

40,00 €

13

skrinka

vstavaná, jednodverová

neznámy

zachovalý

10,00 €

Dôvod zapísania
do súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu

Deň zapísania /
aktualizácie
súpisu
22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022
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14

Blender

Scharf, VM0122E

neznámy

zachovalý

10,00 €

15

lampa

vysiaca, papierová, biela, 5ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

16

chladnička

2 dverová presklednná na nápoje,
PEPSI

neznámy

zachovalý

200,00 €

17

kôš

plastový, sivý, 2x

neznámy

zachovalý

20,00 €

18

policový systém

4 radový, drevený, hnedý

neznámy

zachovalý

200,00 €

19

spotrebný
materiál
prevádzky

potraviny po záruke, plast. Poháre,
polootvorené dávkovače sirupov,
papierové utierky, taniere, misky

neznámy

zachovalý

100,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1
a) ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

Ad 7 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Panorama city
Približný rok
Súpisová
Stav
výroby
hodnota v EUR

Por.
číslo

Druh

Popis

1

televízor

Samsung

neznámy

zachovalý

100,00 €

2

fiškál

Epson, X39A065487

neznámy

zachovalý

10,00 €

3

fiškál

Epson, eFT5000B00435

neznámy

zachovalý

10,00 €

4

klávesnica

ACER

neznámy

zachovalý

5,00 €

5

PC

ASUS PRO
QCNFA435

neznámy

zachovalý

20,00 €

6

router

TP Link, 2ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

7

Set up box

neznámy

zachovalý

5,00 €

8

chladnička

veľká

neznámy

zachovalý

200,00 €

9

vitrína

na koláče

neznámy

zachovalý

100,00 €

10

vozík

na kolieskach

neznámy

zachovalý

50,00 €

11

stôl

posuvný

neznámy

zachovalý

30,00 €

12

botník

IKEA

neznámy

zachovalý

5,00 €

13

vešiak

nástenný

neznámy

zachovalý

5,00 €

14

komoda

selfservice

neznámy

zachovalý

10,00 €

15

lampa

neznámy

zachovalý

50,00 €

16

lampa

neznámy

zachovalý

20,00 €

17

kreslo

otočné, 14ks

neznámy

zachovalý

140,00 €

18

stolička

drevená, 6ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

19

stolička

čalúnená, čierna
18ks

neznámy

zachovalý

180,00 €

20

gauč

1 miestný

neznámy

zachovalý

10,00 €

21

gauč

2 miestný

neznámy

zachovalý

20,00 €

22

stolík

pri gauči, 2ks

neznámy

zachovalý

10,00 €

23

stôl

guľatý, 10ks

neznámy

zachovalý

100,00 €

vysiaca nad stolmi,
11ks
vysiaca nad barom,
5ks

Dôvod zapísania do
súpisu
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa

Deň zapísania /
aktualizácie súpisu
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021
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24

stôl

25

magnet na
nože

26

tabuľa

Konkurzy a reštrukturalizácie

štvorcový, 9ks

korková

neznámy

zachovalý

90,00 €

neznámy

zachovalý

5,00 €

neznámy

zachovalý

5,00 €

Deň vydania: 25.02.2022

majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR
majetok úpadcu podľa
§67 ods. 1 a) ZKR

22.10.2021
22.10.2021
22.10.2021

Ad 8 - súbor majetku
Hnuteľné veci - Eurovea
Por.
číslo

Druh

Popis

Približný rok
výroby

Stav

Súpisová
hodnota v
EUR

1

pec

Elektrolux, na croissanty

neznámy

zachovalý

100,00 €

2

mikrovlnka

Daewoo

neznámy

zachovalý

20,00 €

3

pult

barový, atyp.

neznámy

zachovalý

100,00 €

4

predsieňová
zostava

biela, 100x190x25

neznámy

zachovalý

100,00 €

5

mraziaca skriňa

Redfox, UF600 biela, 3ks

neznámy

zachovalý

300,00 €

6

chladiaca
skriňa

Redfox, UR600

neznámy

zachovalý

100,00 €

7

policová
zostava

knižnica svetlá, 2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

8

policová
zostava

tmavá

neznámy

zachovalý

10,00 €

9

policová
zostava

hnedá, obojstranná

neznámy

zachovalý

10,00 €

10

policová
zostava

knižnica kov + drevo

neznámy

zachovalý

10,00 €

11

sedačka

2 miestná, sivo/bežová 160cm,
2ks

neznámy

zachovalý

100,00 €

12

stôl

okrúhly 70cm, 14ks

neznámy

zachovalý

280,00 €

13

stôl

hranatý, 60x60cm, 3ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

14

stôl

hranatý, 60x70cm, 8ks

neznámy

zachovalý

160,00 €

15

stôl

hranatý, 65x65

neznámy

zachovalý

20,00 €

16

stôl

hranatý, 50x50

neznámy

zachovalý

20,00 €

17

stolička

drevená, biela, 13ks

neznámy

zachovalý

130,00 €

18

stolička

drevená, čierna, 11ks

neznámy

zachovalý

110,00 €

19

kreslo

mix, 28ks

neznámy

zachovalý

280,00 €

Dôvod zapísania do
Deň zapísania /
súpisu
aktualizácie súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022
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20

lavica

na sedenie, hnedý, 420cm 2ks

neznámy

zachovalý

100,00 €

21

lavica

na sedenie, antracit, 367cm

neznámy

zachovalý

50,00 €

22

nádoba

na kvetináč medzi lavicami,
420cm

neznámy

zachovalý

20,00 €

23

nádoba

na kvetináč medzi lavicami,
360cm

neznámy

zachovalý

20,00 €

24

stôl

barový, svetlé drevo, biele nohy,
2ks (130x40x115 + 215x40x115)

neznámy

zachovalý

150,00 €

25

stolička

barová, svetlá, čierne kovové
nohy, 5ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

26

kvetináč

svetlé drevo, 2ks (42x42x78)

neznámy

zachovalý

40,00 €

27

vešiak

stojanový, 180cm

neznámy

zachovalý

10,00 €

28

dekorácia

imitácia drevenej okrenice, biela,
80x80, 3ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

29

lampa

drevno, s tienidlom

neznámy

zachovalý

5,00 €

30

organizér

drevený, 54x37x8/30

neznámy

zachovalý

10,00 €

31

lampa

nad barom, 5ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

32

lampa

čierna, 37cm, 3ks

neznámy

zachovalý

15,00 €

33

lampa

čiena, nad menuboardom, 6ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

34

lampa

veľká, svetlá, 3ks (dekorácia zložená zo 6menších lamp)

neznámy

zachovalý

30,00 €

35

lampa

vysiaca, čierna, 6ks

neznámy

zachovalý

60,00 €

36

konštrukcia

drevená, atyp., 8ks

neznámy

zachovalý

50,00 €

37

šuflík

chladiarenský, podpultový, 4box,
156cm

neznámy

zachovalý

50,00 €

38

šuflík

chladiarenský, podpultový, 2box,
101cm

neznámy

zachovalý

30,00 €

39

vitrína

chladiarenská, sklenené police,
100x65x50

neznámy

zachovalý

100,00 €

40

umývačka

podpultová, NUC3DPP,
Elektrolux

neznámy

zachovalý

50,00 €

41

grill

konmtaktný elektrický, PD2020L, Redfox

neznámy

zachovalý

50,00 €

42

skriňa

mraziaca, UF200

neznámy

zachovalý

100,00 €

43

výrobník ľadu

Kema, CB 425 W

neznámy

zachovalý

20,00 €

zmakčovač

Deň vydania: 25.02.2022
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

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

138

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

44

zmakčovač
vody

Alia

neznámy

zachovalý

10,00 €

45

ohrievač vody

2ks

neznámy

zachovalý

20,00 €

46

mlynček

na kávu, Scharf, 2ks

neznámy

zachovalý

30,00 €

47

kávostroj

Scharf

neznámy

zachovalý

500,00 €

48

blender

Scharf

neznámy

zachovalý

10,00 €

49

odšťavňovač

Santos

neznámy

zachovalý

10,00 €

50

odšťavňovač

Santos

neznámy

zachovalý

10,00 €

51

mlynček

malý, na kávu, Mazzer

neznámy

zachovalý

15,00 €

52

držiak

kovový, nerez, na tlač

neznámy

zachovalý

5,00 €

53

pokladnica

registračná

neznámy

zachovalý

20,00 €

54

televízor

SG-UHD 163cm, smart

neznámy

zachovalý

100,00 €

Deň vydania: 25.02.2022
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 1 a)
ZKR

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

22.2.2022

K011996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ronaj Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/10/2022 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.2.2022, zverejnenom v OV č. 32/2022 dňa
16.2.2022 pod č. k. 27OdK/10/2022, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Ing. Norbert Ronaj, nar.
13.08.1968, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava, IČO 34461493 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 09:00 hod.
do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 908 376 145, na e-mailovej adrese: ivanova.advokat@gmail.com,
ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.
V Bratislave dňa 18.2.2022
JUDr. Lenka Ivanová, správca
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K011997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ronaj Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/10/2022 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2022
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 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 Bratislava I zo dňa 8.2.2022, č. k. 27OdK/10/2022, zverejnenom v Obchodnom
vestníku dňa 16.2.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Norbert Ronaj, nar. 13.08.1968, trv. byt.
Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava, IČO 34461493 (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. Lenka Ivanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika, k číslu konania 27OdK/10/2022. 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.
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

140

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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 Bratislave, dňa 18.2.2022
JUDr. Lenka Ivanová, 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 Bratislava I from 8th February 2022, file No.
27OdK/10/2022 published in Commercial Journal on 16th February 2022, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor: Ing. Norbert Ronaj, date of birth 13th August 1968, Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06
Bratislava, 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. Lenka Ivanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovak
Republic to the file No. 27OdK/10/2022. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established ina accordance with Article 88. The form shall
bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign
creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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
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
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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.
Bratislava, 18th February 2022
JUDr. Lenka Ivanová, trustee

K011998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ronaj Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/10/2022 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.2.2022, zverejnenom v OV č. 32/2022 dňa
16.2.2022 pod č. k. 27OdK/10/2022, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Norbert Ronaj, nar. 13.08.1968, trv.
byt. Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava, IČO 34461493 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky (§ 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“)).
Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu
(IBAN): SK8483300000002601790975, Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, Doplňujúce
údaje (poznámka): Norbert Ronaj, kaucia popretia pohľadávky 27OdK/10/2022.
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.
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.
V Bratislave dňa 18.2.2022
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JUDr. Lenka Ivanová, správca

K011999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8 / 0, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Mýtna 50, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
JUDr. Marek Glemba, správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Mýtna
b) Orientačné/ súpisné číslo
50
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IV.
IČO/ dátum narodenia
42353963
B.
Dátum vykonania dražby
22.02.2022
C.
Miesto vykonania dražby
Notársky úrad JUDr. Mária Kucharovičová – Tomášikova 50, 831 04 Bratislava
D.
Čas vykonania dražby
10:00 až 10:10
E
Kolo dražby
2.kolo
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí v celku v podiele 1/1:
pozemok, parcela reg. C, p.č. 90, o výmere 330 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1595, vedenom OÚ odb.
kat. Veľký Krtíš, k.ú. Stredné Plachtince, obec Stredné Plachtince, okres Veľký Krtíš,
stavba, s.č.219, na parcele p.č. 90, popis stavby: kancelárie zapísaná na LV č. 1595, vedenom OÚ odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú. Stredné
Plachtince, obec Stredné Plachtince, okres Veľký Krtíš ,
G.
Opis stavu predmetu dražby
Pozemky jedná sa o pozemok v intraviláne určený k obsluhe nehnuteľnosti s časťou vydláždenou zámkovou dlažbou.
POPIS STAVBY
Hodnotená nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva pod názvom Kancelárie č.súp. 219 na parc.č. 90 v k.ú. Stredné Plachtince je v zmysle
platnej metodiky budova, má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničená. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola
stavba postavená pôvodne ako rodinný dom cca v roku 1920 /doklady o veku pôvodnej stavby sa v písomnej forme nezachovali/, objekt bol
niekoľkokrát rekonštruovaný, posledná rekonštrukcia a prístavba budovy boli vyhotovené cca v roku 2008, pri tejto prestavbe bol účel objektu
zmenený na kancelárie. V súčasnej dome sa objekt už dlhšiu dobu nevyužíva, je zdevastovaný, bez vykonávanej stavebnej údržby, vnútorné
steny zavlhnuté, vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav stavbu hodnotím ako poškodenú.
Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysného tvaru, nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované steny, fasáda budovy je dodatočne
zateplená kontaktným systémom, základy sú betónové pásové, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strešnú konštrukciu sedlového
tvaru tvorí drevený krov, prístavba je s pultovou strechou, krytina je na sedlovej streche z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie z
pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenocementové hladké, vnútorné omietky vápenné hladké, v časti podkrovia s drevenými
obkladmi. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké, podlahy plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, vykurovanie
ústredné teplovodné, zdrojom je elektrický kotol a oceľové panelové radiátory, vnútorné zariaďovacie predmety sú štandardné, kuchynská
linka v prízemí je zdemontovaná, funkčnosť vnútorných inštalačných rozvodov nebolo možné pri miestnom šetrení overiť.
Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujeme vek od roku 1920 a životnosť stavby vzhľadom na vykonanú
rekonštrukciu na 130 rokov.
POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2008
Prístavba v zadnej časti budovy bola vyhotovená v roku 2008, prístavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, t.j. zakreslená v katastrálnej
mape.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Vlastník poradové číslo 1Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000010A/CORP/10/091 zo dňa26.4.2010 v prospech:
Gomanold,a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,Českárepublika, IČO: 279 31 536 (parcela CKN č. 90, kancelárie č. s. 219 na
parcele CKN č. 90) - V-604/2010 zo dňa 29.4.2010 - VZ 63/10., - Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa24.09.2018 - Z 2007/2018
- 128/2018
Vlastník poradové číslo 1Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Českárepublika, IČO: 279
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31 536, zriadené zmluvou č. 000096/CORP/2012 zo dňa 4.4.2012 (parcelaCKN č. 90, kancelárie č. s. 219 na parcele CKN č. 90) - V421/2012 zo dňa 10.5.2012 - VZ49/12., - Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 24.09.2018 - Z 2007/2018 -128/2018
Vlastník poradové číslo 1Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000010GG/CORP/10/091 zo dňa13.12.2012 v prospech:
Gomanold,a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8,Českárepublika, IČO: 279 31 536 (parcela CKN č. 90, kancelárie č. s. 219 na
parcele CKN č. 90) - V-1684/2012 zo dňa 14.1.2013 - VZ 6/13., - Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa24.09.2018 - Z 2007/2018
- 128/2018
Vlastník poradové číslo 1Záložné právo v prospech IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava,IČO : 36745804
zriadené zmluvou zo dňa 15.5.2013 - V 672/13 - vz 86/13/ CKN pč. 90, s.č. 219 na CKN pč. 90 /
Vlastník poradové číslo 1Dňa 5.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na
nehnuteľnosť a na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č. EX 721/13 vzmysle listiny zo dňa 23.8.2013 - Z 2107/13 - 142/2013 / Mgr. Jozef
Pavlík, Brezová podBradlom /
Vlastník poradové číslo 1Dňa 6.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na
nehnuteľnosti č. EX 7/2013 zo dňa 4.9.2013 - Z 2179/13 - 143/13/ ExÚ Hurbanovo, JUDr. Peter Balaško /
Vlastník poradové číslo 1Dňa 15.11.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva č.EX
1272/2013 v zmysle listiny zo dňa 28.10.2013 - Z 2701/2013(JUDr.Franek,súd.exek.,Liptovský Mikuláš) -185/13
Vlastník poradové číslo 1Dňa 11.12.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na
nehnuteľnosť č. EX 5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z2891/13 - 206/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
I.
Odhad ceny predmetu dražby
31871,45 EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0 EUR
K.
Najvyššie podanie:
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
1. I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko JUDr. Marek Glemba, správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Mýtna
b) Orientačné/ súpisné číslo
50
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IV.
IČO/ dátum narodenia
42353963

V Bratislave 22.02.2022

JUDr. Marek Glemba, správca

K012000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8 / 0, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Mýtna 50, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
JUDr. Marek Glemba, správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Mýtna
b) Orientačné/ súpisné číslo
50
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IV.
IČO/ dátum narodenia
42353963
B.
Dátum vykonania dražby
22.02.2022
C.
Miesto vykonania dražby
Notársky úrad JUDr. Mária Kucharovičová – Tomášikova 50, 831 04 Bratislava
D.
Čas vykonania dražby
11:00 až 11:10
E
Kolo dražby
2. kolo
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí v celku v podiele 1/1:
pozemok, parcela reg. C, p.č. 1, o výmere 203 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 387, vedenom OÚ odb.
kat. Veľký Krtíš, k.ú. Stredné Plachtince, obec Stredné Plachtince, okres Veľký Krtíš,
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pozemok, parcela reg. C, p.č. 752/2, o výmere 622 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 387, vedenom OÚ
odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú. Stredné Plachtince, obec Stredné Plachtince, okres Veľký Krtíš,
stavba, s.č. 253, na parcele p.č. 1, popis stavby: dom ako nadstavba zapísaná na LV č. 387, vedenom OÚ odb. kat. Veľký Krtíš, k.ú.
Stredné Plachtince, obec Stredné Plachtince, okres Veľký Krtíš ,
G.
Opis stavu predmetu dražby
Pozemky slúžia k obsluhe budovy postavenej na p.č. 1 podľa prevádzkovanej podnikateľskej činnosti v budove.
Stavba Hodnotená nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva pod názvom Dom ako nadstavba č.súp. 253 na parc.č. v k.ú. Stredné
Plachtince je v zmysle platnej metodiky budova, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola
stavba postavená pôvodne ako Obecný kultúrny dom cca v roku 1920 /doklady o veku pôvodnej stavby sa v písomnej forme nezachovali/,
objekt bol niekoľkokrát rekonštruovaný, posledná rekonštrukcia a prístavby budovy boli vyhotovené cca v roku 2008, pri tejto prestavbe bol
účel objektu zmenený na potravinárske účely, určité obdobie sa stavba využívala ako konzerváreň. V súčasnej dome sa objekt už dlhšiu dobu
nevyužíva, je zdevastovaný, bez vykonávanej stavebnej údržby, vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav stavbu hodnotím ako
poškodenú.
Konštrukčne ide o stavbu pôdorysného tvaru L, nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované steny /plná pálená tehla a tvárnice/, základy sú
betónové pásové, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi, strešnú konštrukciu sedlového tvaru tvorí drevený krov, prístavby sú s
pultovými strechami, krytina je na sedlovej streche
z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného
plechu, vonkajšie omietky sú brizolitové a vápenocementové hladké, vnútorné omietky vápenné hladké, v časti objektu keramické obklady.
Okná sú prevažne drevené zdvojené, vstupné vráta oceľové otváravé, vnútorné dvere drevené plné hladké, vnútorné zariaďovacie predmety
boli štandardné, v súčasnom období čiastočne zdemontované, objekt nemá v súčasnom období žiadne funkčné vnútorné inštalačné rozvody.
Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujeme vek od roku 1920 a životnosť stavby na 120 rokov.
POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2008
Prístavba v zadnej časti budovy bola vyhotovená v roku 2008, prístavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, t.j. zakreslená v katastrálnej
mape.
POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 2008
Prístavba chladiarenských boxov bola vyhotovená v roku 2008, je postavená v prednej časti dvora hlavného objektu, prístavba nie je
evidovaná v katastri nehnuteľností, t.j. zakreslená v katastrálnej mape.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Vlastník poradové číslo 1 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000010A/CORP/10/091 zo dňa26.4.2010 v prospech:
Gomanold, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Českárepublika, IČO: 279 31 536 (parcela CKN č. 1, 752/2, dom ako nadstavba
č. s. 253 na parceleCKN č. 1) - V-604/2010 zo dňa 29.4.2010 - VZ 63/10., - Zmluva o odplatnom postúpenípohľadávky zo dňa 24.09.2018 - Z
2007/2018 - 128/2018
Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Českárepublika, IČO: 279
31 536, zriadené zmluvou č. 000096/CORP/2012 zo dňa 4.4.2012 (parcelaCKN č. 90, kancelárie č. s. 219 na parcele CKN č. 90) - V421/2012 zo dňa 10.5.2012 - VZ49/12., - Zmluva o odplatnom postúpení pohľadávky zo dňa 24.09.2018 - Z 2007/2018 -128/2018
Vlastník poradové číslo 1 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 000010GG/CORP/10/091 zo dňa13.12.2012 v prospech:
Gomanold, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Českárepublika, IČO: 279 31 536 (parcela CKN č. 1, 752/2, dom ako nadstavba
č. s. 253 na parceleCKN č. 1) - V-1684/2012 zo dňa 14.1.2013 - VZ 6/13., - Zmluva o odplatnom postúpenípohľadávky zo dňa 24.09.2018 - Z
2007/2018 - 128/2018
Vlastník poradové číslo 1 Záložné právo v prospech Gomanold, a.s., Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, ČR, IČO : 279 31536 zriadené
zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 30.10.2014 ( postupca IMPULS -LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO :
36745804) - V 672/13 - 86/13;Z 2861/14 - VZ 17/15/ CKN pč. 1, 752/2, s.č. 253 na CKN pč. 1/ - VZ 136/17
Vlastník poradové číslo 1 Dňa 5.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na
nehnuteľnosť a na spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti č. EX 721/13 vzmysle listiny zo dňa 23.8.2013 - Z 2107/13 - 142/2013 / Mgr. Jozef
Pavlík, Brezová podBradlom /
Vlastník poradové číslo 1 Dňa 6.9.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na
nehnuteľnosti č. EX 7/2013 zo dňa 4.9.2013 - Z 2179/13 - 143/13/ ExÚ Hurbanovo, JUDr. Peter Balaško /3 z 4
Vlastník poradové číslo 1 Vlastník poradové číslo 1 Dňa 15.11.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva č.EX 1272/2013 v zmysle listiny zo dňa 28.10.2013 - Z 2701/2013 (JUDr.Franek,súd.exek.,Liptovský Mikuláš) 185/13 Dňa 11.12.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX
5551/2013 v zmysle listiny zo dňa 5.11.2013 - Z 2891/13 - 206/2013 /Mgr.Stanislav Polák, Nitra /
Nájomná zmluva so subjektom Patrik Sitár so sídlom 991 24 Dolné Plachtince 232 zo. Dňa 1.5.2019 uzatvorená v slade so ZKR.
I.
Odhad ceny predmetu dražby
31441,08 EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0 EUR
K.
Najvyššie podanie:
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
1.
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko JUDr. Marek Glemba, správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Mýtna
b) Orientačné/ súpisné číslo
50
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IV.
IČO/ dátum narodenia
42353963

V Bratislave 22.02.2021

JUDr. Marek Glemba, správca
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K012001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucena, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 051 802
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Lucena, s. r. o. v rámci procesu speňažovania majetku zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty zisťuje predbežný záujem o odkúpenie nižšie uvedeného hnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu:
por. typ
súpis.
približný
číslo zložky
popis súpisovej zložky
rok výroby
prívesný
vozík
Agados,
EČV:
BB492YE,
VIN:
TKXD562256BBS3272, rok výroby: 2006, farba: strieborná
1
hnuteľná vec metalíza svetlá, stav vozidla: v premávke
2006
prívesný
vozík
Vezeko,
EČV:
BB468YG,
VIN:
TJ5BB2V00B10S1850, rok výroby: 2011, farba šedá, stav
vozidla: v premávke, má poruchu v elektroinštalácií - nesvietia
2
hnuteľná vec všetky svetlá, niektoré mechanické časti sú zahrdzavené
2011
prívesný
vozík
Vezeko,
EČV:
BB465YG,
VIN:
TJ5BB1V00B10S1849, rok výroby: 2011, farba šedá, stav
vozidla: v premávke, má poruchu v elektroinštalácií - nesvietia
3
hnuteľná vec všetky svetlá, niektoré mechanické časti sú zahrdzavené
2011
Jacuzzi - zariadenie doplnené prídavnými zdrojmi na výhrev
4
hnuteľná vec vody v zimnom období. Dlhšiu dobu mimo prevádzky.
2011
súbor
2 ks nafukovacie formy na stavby zo snehu a ľadu. Polguľové
hnuteľných nafukovacie formy z pogumovanej pevnej textílie s priemerom
5
vecí
6m. Slúžili ako forma na vrstvenie technického snehu snehu. 2011
Prototypy odlievacích foriem pre nábytok z ľadu.
6
hnuteľná vec
2011
Dve mraziace zariadenia s elektronickým ovládaním. Sú
nainštalované v termoizolačnom kontajneri. Používané boli 5
rokov v zimnom období. Odvtedy (cca 6 rokov) nebol na nich
7
hnuteľná vec realizovaný servis ani údržba.
2011

stav
používané,
opotrebované
používané,
opotrebované,
porucha
elektroinštalácii
používané,
opotrebované,
porucha
elektroinštalácii
používané,
opotrebované
používané,
opotrebované
používané,
opotrebované

používané,
opotrebované

súpisová
hodnota
(EUR)

spoluvl.
podiel
dlžníka

200,00

1/1

300,00

1/1

300,00

1/1

100,00

1/1

100,00

1/1

50,00

1/1

500,00

1/1

v

v

Správca týmto vyzýva prípadných záujemcov, ktorí majú záujem o odkúpenie predmetných hnuteľných vecí, aby
svoj záujem prejavili písomným oznámením zaslaným na adresu kancelárie správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová,
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava. V oznámení záujemcovia uvedú, že prejavujú predbežný záujem o kúpu
predmetných nehnuteľností zapísaných v súpise všeobecnej podstaty v konkurze č.k. 4K/23/2020-S493 a svoje
kontaktné údaje: meno/názov, bydlisko/sídlo, dátum narodenia/IČO, telefón, e-mailovú adresu, a to najneskôr do
14.03.2022.
Pre poskytnutie ďalších informácii kontaktujte správcu na t.č.: 02/555 745 97 alebo e-mailom na adrese:
judr.kollarova@legalskills.sk

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca
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K012002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: STRAŽAN
s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, konkurz vedený Okresným súdom Bratislava
pod sp. zn. 32K/15/2020 zo dňa 26.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2021 dňa 03.08.2021,
týmto v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 písm. b) vyhlášky 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 „ZKR“), preraďuje položku č. 11 zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, podnikajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336, číslo zabezpečenej pohľadávky č. 57, č. 58, č. 59.

Súpis majetku dlžníka, patriaceho do všeobecnej podstaty, bol publikovaný v Obchodnom vestníku č.53/2021,
K013240 s účinkami zverejnenia ku dňu 19.03.2021.

Podľa ustanovenia § 68 ZKR všeobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí žiadnu z
oddelených podstát.

Podľa § 69 ZKR oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí:
a) majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom,
ktoré je na majetku právom jediným alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi
inými zabezpečovacími právami zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším
(ďalej len "prednostné zabezpečovacie právo"),
b) výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa,
c) výťažok zo speňaženia majetku pôvodne zabezpečujúceho pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po
uspokojení alebo po zabezpečení uspokojenia [§ 70 ods. 2 písm. d)] pohľadávok zabezpečených
zabezpečovacími právami, ktoré boli na majetku pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na ich
uspokojenie pred zabezpečovacím právom zabezpečeného veriteľa.

Podľa § 40 ods. 1 písm. b) vyhlášky 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, v Obchodnom vestníku sa
zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:

b) preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. 3 a § 78
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zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová
zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená
podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

Správca konkurznej podstaty dlžníka STRAŽAN s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816
708 týmto v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami ZKR preraďuje zo všeobecnej podstaty do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A,
813 33 Bratislava, IČO 47 251 súpisovú zložku majetku:

P.č. Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
11

Súpisová
hodnota
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu číslo účtu (názov a forma vkladu): SK9409000000000635186806, 9 Eur
Slovenská sporiteľňa Business účet; zostatková
suma: 9,00; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.

pôvodne zaradenú ako položku č. 11 v súpise všeobecnej podstaty publikovanom v Obchodnom vestníku č.
53/2021, K013240 s účinkami zverejnenia ku dňu 19.03.2021, do súpisu oddelenej podstaty zapísanej ako
súpisová zložka majetku pod p. č. 10, a to z dôvodu zisteného nespochybniteľného zabezpečovacieho práva
k uvedenej súpisovej zložke majetku dlžníka.
V Bratislave, dňa 21.02.2022
UBC 2020, k.s.

K012003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybár Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 14142 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1972
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/6/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/6/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

DLŽNÍK

Veriteľ

Miroslav Rybár
veriteľ:
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s.
Cintorínska 12831/21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
18.02.2022
18.02.2022
Nie

Prihláška č. 1 zo dňa 16.02.2022 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného Prihlásená suma - Celková suma
Právny dôvod vzniku pohľadávky
veriteľa
v€
30.- € z toho
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. 12038655 zo dňa
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Blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. 12038655 zo dňa
09.08.2013.

K012004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: STRAŽAN
s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, konkurz vedený Okresným súdom Bratislava
pod sp. zn. 32K/15/2020 zo dňa 26.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2021 dňa 03.08.2021,
dopĺňa súpisové zložky oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, podnikajúca na
území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO 47 251 336; číslo zabezpečenej
pohľadávky č. 57, č. 58, č. 59, zverejnené v Obchodnom vestníku č.53/2021 s účinkami zverejnenia ku dňu
19.03.2021, o novoobjavené položky:

POHĽADÁVKY
7 Pohľadávka B.T.I. spol. s.r.o.

680 988,03
Eur
8 Hotovostné výbery, pohľadávky voči fyzickým osobám
zatiaľ
neurčená
10 Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu číslo účtu (názov a forma vkladu): SK9409000000000635186806, Slovenská
9 Eur
sporiteľňa Business účet; zostatková suma: 9,00; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.
HNUTEĽNÉ VECI
9 Strojové vybavenie prevádzky úpadcu (podľa inventúrneho zoznamu)
50000 Eur

V Bratislave, dňa 22.02.2022
UBC 2020, k.s.
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K012005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: STRAŽAN
s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, konkurz vedený Okresným súdom Bratislava
pod sp. zn. 32K/15/2020 zo dňa 26.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2021 dňa 03.08.2021,
dopĺňa súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 53/2021,
K013240 s účinkami zverejnenia ku dňu 19.03.2021, o nasledovný novoobjavený majetok:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
12 Technické zhodnotenie majetku úpadcu (ploty, budovy, vstupná brána)

100

000

EUR
13 Vybavenie prevádzky úpadcu – kancelárske priestory, nábytok, technika, satelit, zab. systém (podľa inventúrneho
zoznamu)
14 Oceniteľné práva úpadcu – certifikáty, ochranné známky

15 000 EUR
1 000 EUR

V Bratislave, dňa 22.02.2022
UBC 2020, k.s.

K012006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kosnáč Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 6169 / 100, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2015 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Pavol Kosnáč, podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov, zo dňa
21.1.2022 v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d ZoKR vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na
odplatné postúpenie pohľadávky zapísanej v súpise všeobecnej podstaty v súpisovej zložke majetku č. 89
a zverejnenej v obchodnom vestníku č. 116/2017, K013794, deň vydania 19.6.2017 ako :
peňažná pohľadávka :
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celková suma : 70.371,11 Eur ( 2.120.000,-Sk ) so 6 % -ným úrokom od 4.1.2008 do zaplatenia s príslušenstvom
právny dôvod vzniku : pohľadávka zo zmenky vystavená 4.7.2007
dlžníci :
1, názov : IB group a. s., sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 35 970 260
2, meno : Natália Obradovičová, bydlisko : Martinengova 4880/30, nar. 22.9.1971
3, meno : Ing. Ivo Křipský, bydlisko : Brnenská 300, Černá Hora, 679 21 Brno, Česká republika, nar. 31.1.1967
4, názov : IB Búdkova s.r.o. v likvidácii, sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 36 737
747
5, názov : IB solutions s.r.o., sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 35 978 899
ďaľšie právne skutočnosti : Pohľadávka zo zmenky a jej príslušenstvo bolo úpadcovi priznané podľa zmenkového
platobného rozkazu Okresného súdu Bratislava V, č. k. 3 Zm 230/2008-42 zo dňa 23.7.2008 v spojení
s opravným uznesením Okresného súdu Bratislava V č. k. 3 Zm 230/2008-67 zo dňa 15.8.2008 a rozsudkom
Okresného súdu Bratislava V č. k. 1 CbZm 59/09-160 zo dňa 20.4.2010, ktoré nadobudlo vykonateľnosť
10.6.2010. Na vymáhanie pohľadávky viedol konanie súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, Exekútorský úrad Banská
Bystrica č. k. EX 435/2010. Do dňa zápisu pohľadávky do súpisu majetku došlo k jej čiastočnému uspokojeniu
pred vyhlásením konkurzu vo výške 1.900,50 Eur.
Podľa podmienok ponukového konania na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky prevodcu / úpadcu /, táto
bude prevedená na toho, kto predloží najvyššiu ponuku kúpnej ceny / odplaty /.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa uverejnenia ponuky v obchodnom vestníku.
Náležitosti ponuky :
·
·
·
·
·
·
·

ponuka musí byť spracovaná písomne, zasielaná na adresu správcu v zalepených obálkach s výrazným
označením „Ponukové kolo - 2K/4/2015S105- NEOTVÁRAŤ“,
označenie záujemcu ( obchodné meno, sídlo, IČO, u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo ), a označenie úpadcu,
označenie pohľadávky, ktoré musí byť zhodné s označením podľa súpisovej zložky, určenej na predaj,
návrh sumy peňažnej odplaty, nie nižšej ako 70.371,11 Eur,
doklad o poukázaní zábezpeky, vo výške 10 000,-Eur v prospech účtu úpadcu, spravovaného správcom,
SK90 11000000 0029 3600 4681, ktorá musí byť pripísaná na účet najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk.
u podnikateľov - aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra záujemcu,
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet speňaženia.

Vyhodnocovanie ponúk :
·
·
·

Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.
Správca uskutoční otváranie obálok do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk
a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.
Správca môže odmietnuť ponuku - ktorá nemá jednu z náležitostí uvedených v časti „Náležitosti ponuky“

- ktorá bola doručená do kancelárie správcu po lehote na predkladanie ponúk
- ktorú správca, resp. zástupca veriteľov odmietne ako „zjavne neadekvátnu“.
Uzavretie zmluvy :
Záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky so správcom, ak jeho ponuka bude vyhodnotená za
najlepšiu a to najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy od správcu.

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

K012007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janusz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/178/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/178/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 28.10.2021, sp. zn. 33OdK/178/2021, bol na majetok dlžníka:
Dušan Janusz, nar. 06.10.1957, trvale bytom: Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava - Staré Mesto (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 214/2021, deň vydania: 08.11.2021.

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

1. Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
VAPOS PROMOTION s.r.o., so sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, IČO: 44 311 621, registrácia: Okresný
súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53800/B, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 6.639.- € k základnému
imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 6.639.- €; menovitá hodnota: 6.639.- €; súpisová hodnota: 6.639.- €;
podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 22.02.2022; dôvod
zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu (jediný spoločník).

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

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

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

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

K012008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TREENIUM inverso, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 10 / 0, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 490 176
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/23/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/23/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z konania 4. zasadnutia veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu:
TREENIUM inverso, s.r.o., so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 50 490 176
(ďalej len „Úpadca“)
__________________________________________________________________________________________
Spisová značka: 33K/23/2021
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Zasadnutie veriteľského výboru konané „per rollam“ v zmysle ust.
§ 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Prítomní členovia veriteľského výboru v zastúpení poverených osôb:

1. JUDr. Jozef Kleberc – predseda veriteľského výboru
2. Ondrej Halenkovič – člen veriteľského výboru
3. Ladislav Nagy – člen veriteľského výboru
Prítomní členovia veriteľského výboru 3/3.
__________________________________________________________________________________________
Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Hlasovanie ohľadom žiadosti správcu konkurznej podstaty o stanovisko k návrhu na dohodu o urovnaní.

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

Bod 1:

Predseda
veriteľského
výboru
preposlal
dňa
21.02.2022
členom
veriteľského
výboru
Žiadosť o uloženie záväzného pokynu zo dňa 10.02.2022 (ďalej len „Žiadosť“), ktorú zaslal správca Úpadcu
predsedovi veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 6 ZKR.

Žiadosť sa týka jednej z možností prezentovanej správcom:
1. speňažiť postúpenie práv a povinností zo zmluvy v zmysle žiadosti spoločnosti RED_DUBY s.r.o. zo dňa
09.02.2022, a to priamym predajom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR za sumu 1.000,00 EUR;
2. speňažiť postúpenie práv a povinností z Budúcej zmluvy VB spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. a) ZKR, a
to prostredníctvom troch kôl verejného ponukového konania prostredníctvom Obchodného vestníka SR.;
alebo
3. odmietnuť udeliť správcovi súhlas na postúpenie práv povinností z Budúcej zmluvy VB v zmysle žiadosti
RED_DUBY s.r.o. zo dňa 09.02.2022 a rokovanie o navýšení ponuky za speňažovaný majetok.
Členovia veriteľského výboru odmietli posledné dve možnosti a zhodli sa, že vykonajú hlasovanie len za prvú
možnosť v tejto veci, a to nasledovne:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: nikto
Vzhľadom na uvedené prijal veriteľský výbor Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor týmto v súlade s § 83 ods. 1 písm. a) ZKR udeľuje správcovi záväzný pokyn speňažiť
postúpenie práv a povinností zo zmluvy v zmysle žiadosti spoločnosti RED_DUBY s.r.o. zo dňa 09.02.2022, a to
priamym predajom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR za sumu 1.000,00 EUR.“

Bod 2:

Vzhľadom na vyčerpanie programu zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie ukončené.

Za predsedu veriteľského výboru:

____________________________________
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JUDr. Jozef Kleberc
predseda veriteľského výboru v konkurze
úpadcu TREENIUM inverso, s.r.o.

K012009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UI LOGISTIC SOLUTIONS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 986 033
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/9/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/9/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu: UI LOGISTIC SOLUTIONS, s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta
5, 903 01 Senec, IČO: 44 986 033, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 2 a 4 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2022 o
9:30 hod., na adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, 20. poschodie.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze;
Informácia o stave konania;
Voľba veriteľského výboru / zástupcu veriteľov;
Záver.

Prezentácia veriteľov začne o 09:00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa plnou mocou, resp.
poverením na zastupovanie.
V Bratislave, dňa 22.02.2022
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K012010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: STRAŽAN
s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, konkurz vedený Okresným súdom Bratislava
pod sp. zn. 32K/15/2020 zo dňa 26.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2021 dňa 03.08.2021, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

por. č. názov/meno priezvisko

adresa

87
88
89
90
91
92
93

Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851
Einsteinova 33, 851

MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES

- BENZ
- BENZ
- BENZ
- BENZ
- BENZ
- BENZ
- BENZ

Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.
Slovakia, s.r.o.

01 Bratislava
01 Bratislava
01 Bratislava
01 Bratislava
01 Bratislava
01 Bratislava
01 Bratislava

IČO/
dátum narodenia
35780754
35780754
35780754
35780754
35780754
35780754
35780754

celková suma pohľadávky (€)
97 545,60 EUR
97 545,60 EUR
57 600,00 EUR
44 919,40 EUR
38 800,00 EUR
42 468,40 EUR
7 677,40 EUR

V Bratislave, dňa 22.02.2022
UBC 2020, k. s.
správca úpadcu

K012011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: STRAŽAN
s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, konkurz vedený Okresným súdom Bratislava
pod sp. zn. 32K/15/2020 zo dňa 26.07.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 148/2021 dňa 03.08.2021, v
súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

por. č.

názov/meno priezvisko

adresa

94

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO/
dátum narodenia
00 151 866

celková suma pohľadávky (€)
150.905,76

V Bratislave, dňa 22.02.2022
UBC 2020, k. s.
správca úpadcu
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K012012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janusz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/178/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/178/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

DLŽNÍK

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 22.02.2022 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma v €
9.048,27 € z toho
Istina: 3.071,48 €
1
Úroky z omeškania: 4.466,68 €
Náklady z uplatnenia: 1.314.- €
8.663,90 € z toho
Istina: 3.878,47 €
2
Úroky z omeškania: 3.611,64 €
Náklady z uplatnenia: 1.173,79 €

Dušan Janusz
veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 01 Bratislava
IČO: 35 724 803
22.02.2022
22.02.2022
Nie
Právny dôvod vzniku pohľadávky
Poskytovanie služieb.

Poskytovanie služieb.

K012013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janusz Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1957
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/178/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/178/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania“) ako správca úpadcu
Dušan Janusz, nar. 06.10.1957, trvale bytom: Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava - Staré Mesto, v zmysle §
167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
vyhlasuje ponukové konanie na prevod obchodného podielu úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
VAPOS PROMOTION s.r.o., so sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, IČO: 44 311 621, registrácia: Okresný
súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53800/B, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 6.639.- € k základnému
imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 6.639.- €; menovitá hodnota: 6.639.- €; súpisová hodnota: 6.639.- €;
podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 22.02.2022; dôvod
zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu (jediný spoločník).

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je obchodný podiel úpadcu.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
obchodného podielu, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o prevode
obchodného podielu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je
povinný zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej odplaty za prevod obchodného podielu, a to na bankový účet
vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC:
GIBASKBX, VS: 331782021.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 33OdK/178/2021 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

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

PODMIENKY ZMLUVY O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU:

Zmluva o prevode obchodného podielu bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – obchodný
podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti VAPOS PROMOTION s.r.o., so sídlom:
Nobelova 30, 831 02 Bratislava, IČO: 44 311 621, registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
53800/B, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 6.639.- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 6.639.- €; menovitá hodnota: 6.639.- €; súpisová hodnota: 6.639.- €, (b) záväzok nadobúdateľa obchodného
podielu s pristúpením ku spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti VAPOS PROMOTION s.r.o.; (c) náklady
spojené s prevodom obchodného podielu ako aj všetky súdne, správne a iné poplatky spojené so zápisom
v Obchodnom registri znáša nadobúdateľ, (d) nadobúdateľ je povinný zaplatiť odplatu za prevod obchodného
podielu bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej
vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Zmluvu o prevode obchodného podielu vyhlasovateľ
ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení odplaty za prevod obchodného
podielu. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani
obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

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

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

K012014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPENGLE Carbon s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 142 783
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2021 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu SPENGLE Carbon s. r. o., so sídlom:
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava IČO: 51 142 783, (ďalej len „Úpadca“) vyhotovil dňa 17.01.2021 súpis
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: HMC Real 2 s. r. o., so sídlom: Matuškova 48, 976 31 Vlkanová,
IČO: 53 556 798, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26835/S (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku MS SR č. 18/2022 pod zn.
záznamu K005410 dňa 27.01.2021, sp. zn. 27K/4/2021 (ďalej len „Súpis OP“).
Dňa 22.02.2022 Správca aktualizoval Súpis OP, ktorý v celom rozsahu nahrádza pôvodný Súpis OP nasledovne:
Súpisová
Predmet
položka č.

Stav

Výrobné číslo

Rok
Počet Jednotková
výroby ks
hodnota

Súpisová
hodnota
celkom

10235200

2019

1

39 135,50

39 135,50

G300M250431

2018

1

67 059,75

67 059,75

7316

2017

1

52 198,75

52 198,75

57158

2018

1

7 911,00

7 911,00

2017

1

55 503,00

55 503,00

160801

2017

1

43 994,00

43 994,00

S0049793

2018

1

9 401,25

9 401,25

353598

2018

1

12 424,25

12 424,25

1

1 764,71

1 764,71

1

32 707,00

32 707,00

4

371,38

1 485,50

4

100,43

401,70

2
1
1

100,00
159,16
66,80

200,00
159,16
66,80

1

1,00

1,00

1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00
2 770,00

1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00
2 770,00

1

24 875,02

24 875,02

1

1,00

1,00

1

602,90

602,90

1
1

1 469,78
1,00

1 469,78
1,00

1

20,00

20,00

1
12
1
1
5
1

1,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00

1,00
12,00
1,00
10,00
50,00
10,00

3

10,00

30,00

1

1,00

1,00

30
31
32
33
34
35

Stroj na navinovanie vlákien MIKROSAM
používané
MLW3
Rezací ploter ZUND G3 M-2500 aj s
používané
tlačiarňou
Vytvrdzovacia pec Onoffline
používané
Stroj na osádzanie pneumatík MACH1
používané
PNA
Merací a testovací stroj - testovacia
stanica
Kalibračné
zariadenie používané
TRIKONA EGASI
Lepiaci
stroj
IMR
FABRIK
–
používané
AUTOMATION
Skrutkový kompresor ALMIG COMBI 16používané
10 + rozvody
Vyzrievacia pec NABERTHERM KTR
používané
3100
Plynové vykurovanie ADRIAN GROUP používané
Úprava vzduchu – CLEAN ROOM
používané
UNITECHNOLOGY
Mobilný kontajner – CONTAINEX
používané
Paletový regál AJ Metal Design (stojany
používané
na kolesá a materiál)
Chladiace zariadenie - klíma
používané
Kamerový systém
používané
Dochádzkový systém
používané
Výrobné formy (formy na ráfiky,
formovací kužeľ, predformovací adaptér,
používané
upínacie zariadenie, ráfikový krúžok,
adaptačné tanierové kolesá...) - súbor
Videotelefón Grandstream
používané
Telefón Siemens
používané
Drobné výrobné nástroje - súbor
používané
Stôl na umývanie pištolí
používané
Drobné ručné nástroje - súbor
používané
Drobné výrobné nástroje SPC - súbor
používané
Antistatické podlahové puzzle
používané
Technologická
jednotka
čistých
používané
priestorov
Sanitárne vybavenie čistých priestorov
používané
(aj s boilerom)
Zariadenie kuchyne (kuchynská linka),
zariadenie jedálne (kuchynská linka) a používané
kalová čerpacia stanica
Osvetlenie prístavby čistej miestnosti
používané
Drobné čepeľové nástroje - súbor
používané
PC + klávesnica + myš (pracovisko
používané
kontroly kvality výrobkov)
Stohovacie platne (do pece)
používané
Odtlačkové prstene (formy)
používané
RFID čítačka (systém vstupov)
používané
Brúska Einhell
používané
Priemyselný dotykový monitor
používané
Technická váha DEMANDY
používané

36

Mraznička

37

Zariadenie na stohovanie foriem MICD1
nefunkčné W1.90.00 0A
- mimo prevádzky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

používané

2018/05/EB060152

2018

zanussi: 920 489 282 - 07,
séria 83010208 / electrolux:
920
721
154-04
séria
80620096
2019
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Pracovný stôl malý s policou na náradie
používané
a svetlom
Pracovný stôl malý (bez police a svetla) používané
Polica k výrobným formám
používané
Odpadkový kôš
používané
Pracovný stôl veľký drevený
používané
Pracovný stôl
veľký
drevený
s
používané
nadstavbou a lampou
Pracovný stôl modrý plastový s mriežkou používané
Pracovný stôl modrý kovový s mriežkou používané
Vozíky na odtlačkové prstene
používané
Polica k odformovaniu
používané
Stôl na náradie veľký modro-sivý
používané
Stôl na náradie malý modro-sivý
používané
Pracovná polica oranžová
používané
Stojan na kolesá sivý
používané
Stojan na kolesá modrý
používané
Malý hydraulický manipulačný vozík používané
TF30
Police s materiálom do výroby
používané
Mobilná klimatizácia Wirlpool
používané
Stojan na nedokončené a vadné výrobky používané
Stojanová vŕtačka Optimum B 16
používané
Paletový vozík JUNGHEINREICH
používané
Kancelárske zariadenie - administratíva,
sklad, jedáleň, kvalita (stoly, stoličky, používané
skrinky, police) - súbor
Zariadenie šatní - súbor
používané
Nádoba na stlačený vzduch - VSV,
používané
Drukov Brno, Cejl 18
Odsávací stôl s mriežkami - Bernardo
používané
AT - 1000
Vysávač k odsávacím stolom AC word
používané
FT202
Skartovačka HSM shredstar X10
používané
Kovová skrinka na pomocný materiál
používané
Monitor k PC (kancelária sklad a
používané
logistika)

30862106/0119
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2017

22

10,00

220,00

4
7
27
12

5,00
5,00
1,00
5,00

20,00
35,00
27,00
60,00

3

5,00

15,00

4
2
3
1
2
1
2
17
2

5,00
10,00
1,00
1,00
10,00
5,00
1,00
1,00
1,00

20,00
20,00
3,00
1,00
20,00
5,00
2,00
17,00
2,00

4

20,00

80,00

3
1
1
1
1

1,00
10,00
5,00
10,00
5,00

3,00
10,00
5,00
10,00
5,00

1

100,00

100,00

1

500,00

500,00

20226

2018

1

100,00

100,00

E030206

2018

2

50,00

100,00

1309045446

2013

1

50,00

50,00

1
5

5,00
10,00

5,00
50,00

1

10,00

10,00

Spolu 353 638,67 355 778,07

Zabezpečovacie právo:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa HMC Real 2 s. r. o., so sídlom: Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO:
53 556 798 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 46,17 Eur, zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 4, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 46,17 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 460,78 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 5, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 460,78 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 458,72 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 6, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 458,72 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
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prihlásená v celkovej výške 456,11 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 7, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 456,11 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 453,12 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 8, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 453,12 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 450,51 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 9, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 450,51 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 463,52 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 10, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 463,52 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 466,00 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 11, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 466,00 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 598,23 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 12, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 598,23 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 705,62 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 13, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 705,62 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 200,51 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 14, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 200,51 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 64,49 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 15, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 64,49 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.816,83 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 16, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.816,83 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.799,71 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 17, druh
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zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.799,71 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.767,68 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 18, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.767,68 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.747,24 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 19, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.747,24 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.780,93 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 20, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.780,93 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu úrokov z omeškania s úhradou nájomného za mesiac
08/2020 podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018, č. fa. 2020040 zo dňa 02.09.2020 splatná dňa 16.09.2020;
nájomné uhradené dňa 08.01.2021, prihlásená v celkovej výške 264,88 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok
pod por. č. 22, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí,
právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré
vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 264,88 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu úrokov z omeškania s úhradou nájomného za mesiac
07/2020 podľa Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018, č. fa. 2020030 zo dňa 31.07.2020 splatná dňa 14.08.2020;
nájomné uhradené dňa 08.01.2021, prihlásená v celkovej výške 329,97 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok
pod por. č. 23, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí,
právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré
vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 329,97 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu refakturovanej odplaty za práce výmeny núdzového
retiazkového odblokovania pre pohon NICE, fakturovaná na základe fa. č. 2020042 zo dňa 09.09.2020 splatnej
dňa 23.09.2020, prihlásená v celkovej výške 352,17 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 24, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 352,17 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu odplaty za dodanie revíznych správ zvislej posuvnej
brány s elektromotorickým pohonom v počte kusov 2, refakturovaná podľa fa. č. 2020037 zo dňa 25.08.2020,
splatnej dňa 08.09.2020, prihlásená v celkovej výške 121,44 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č.
25, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod
vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 121,44 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu odplaty za yykonanie prác na diele – výmena
núdzového retiazkového odblokovania pre pohon NI brána HTMAS – Hala SPENGLE, na základe objednávky č.
106449, fakturovaná na základe fa. č. 2020036 zo dňa 06.08.2020 splatnej dňa 20.08.2020, prihlásená v celkovej
výške 388,00 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 26, druh zabezpečovacieho práva: zádržné
právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia §
151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 388,00
EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018 uzatvorenej
medzi Zabezpečeným veriteľom ako prenajímateľom a Úpadcom ako nájomcom – nájomné za 12/2020,
fakturované na základe fa. č. 2020062 zo dňa 31.12.2020 splatnej dňa 14.01.2021, prihlásená v celkovej výške
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9.661,37 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 27, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo,
poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 9.661,37
EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018 uzatvorenej
medzi Zabezpečeným veriteľom ako prenajímateľom a Úpadcom ako nájomcom – nájomné za 11/2020,
fakturované na základe fa. č. 2020058 zo dňa 30.11.2020 splatnej dňa 14.12.2020, prihlásená v celkovej výške
9.722,52 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 28, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo,
poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 9.722,52
EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu odplaty za vykonané práce na diele – kontrola
komínov a dymovodov, refakturovaná na základe fa. č. 2020059 zo dňa 30.1.2020, splatná dňa 14.12.2020,
prihlásená v celkovej výške 272,38 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 29, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 272,38 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu refakturácie vykonaných prác na diele – servis
plynového kotla Viessmann na základe fa. č. 2020054 zo dňa 15.11.2020 splatnej dňa 29.11.2020, prihlásená
v celkovej výške 182,44 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 30, druh zabezpečovacieho práva:
zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 182,44 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018 uzatvorenej
medzi Zabezpečeným veriteľom ako prenajímateľom a Úpadcom ako nájomcom – nájomné za 10/2020,
fakturované na základe fa. č. 2020050 zo dňa 31.10.2020 splatnej dňa 14.11.2020, prihlásená v celkovej výške
9.781,70 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 31, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo,
poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 9.781,70
EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2018 uzatvorenej
medzi Zabezpečeným veriteľom ako prenajímateľom a Úpadcom ako nájomcom – nájomné za 09/2020,
fakturované na základe fa. č. 2020045 zo dňa 30.09.2020 splatnej dňa 14.10.2020, prihlásená v celkovej výške
3.956,96 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 32, druh zabezpečovacieho práva: zádržné právo,
poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa ustanovenia § 151s
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená suma: 3.956,96
EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 152,31 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 33, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 152,31 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 66,60 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 34, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 66,60 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 693,52 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 35, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 693,52 EUR.
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Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 697,47 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 36, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 697,47 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 685,50 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 37, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 685,50 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 689,45 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 38, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 689,45 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 681,42 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 39, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 681,42 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 701,55 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 40, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 701,55 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 215,93 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 41, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 215,93 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 193,28 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 42, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 193,28 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 200,91 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 43, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 200,91 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 182,87 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 44, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 182,85 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 165,00 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 45, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 165,00 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená v celkovej výške 208,28 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 46, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 208,28 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 3.515,66 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 47, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 3.515,66 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 4.095,84 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 48, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 4.095,84 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 3.414,48 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 49, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 3.414,48 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.958,93 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 50, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.958,93 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 2.546,42 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 51, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 2.546,42 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 1.339,65 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 52, druh
zabezpečovacieho práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku:
zádržné právo podľa ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým
zadržaním veci, zabezpečená suma: 1.339,65 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 44,73 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 53, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 44,73 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 51,75 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 54, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 51,75 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 389,26 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 55, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 389,26 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 356,83 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 56, druh zabezpečovacieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 356,83 EUR.
Zabezpečená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa, z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.09.2021
prihlásená v celkovej výške 168,65 Eur a zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č. 57, druh zabezpečovacieho
práva: zádržné právo, poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí, právny dôvod vzniku: zádržné právo podľa
ustanovenia § 151s zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník, ktoré vzniklo faktickým zadržaním veci, zabezpečená
suma: 168,65 EUR.
Dôvod zapísania: ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok patriaci Úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu.
Dňa 22.02.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K012015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1057 / 13, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/119/2021 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/119/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristián Matúš, nar. 24. 05. 1987, trvale bytom
Budovateľská 13, 821 08 Bratislava, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.

K012016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VMP recovery, k. s., správca úpadcu: MONTRE, s.r.o. v konkurze, Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35
918 608, 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 znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky:

veriteľ: MOGATO s. r. o., Javorinská 1735/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 529 145
celková suma prihlásenej pohľadávky: 1.472,39 EUR

veriteľ: MOGATO s. r. o., Javorinská 1735/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 529 145
celková suma prihlásenej pohľadávky: 707,36 EUR

veriteľ: MOGATO s. r. o., Javorinská 1735/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 529 145
celková suma prihlásenej pohľadávky: 721,79 EUR

veriteľ: MOGATO s. r. o., Javorinská 1735/5, 911 01 Trenčín, IČO: 50 529 145
celková suma prihlásenej pohľadávky: 120,13 EUR

V Bratislave, dňa 22.02.2022
VMP recovery, k. s., správca

K012017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze úpadcu MONTRE, s.r.o.

Úpadca: MONTRE, s.r.o.
so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 35 918 608
Spisová značka: 33K/3/2020
Dátum: 16.2.2022
Čas: 10:00 hod.

Prítomní:
1. OPERA Srl, so sídlom: Via Ponti di Debba 5, I-36100 Vicenza, Taliansko, identifikačné číslo spoločnosti: 32203
2. RON OFFENBACH B.V, so sídlom: De Wetering 101, 4906CT Oosterhout, Holandsko, identifikačné číslo
spoločnosti: 20092690
3. B.A.SYSTEM, s.r.o., so sídlom: Ružový háj 1358/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 717 495, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19401/T
4. HANSTEF GROUP, s.r.o., so sídlom: Labutia 99/50, Šamorín 931 01, IČO: 51 666 570, spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42123/T
5. Vojtech Lang, so sídlom: Školská 982/41, Šamorín 931 01, živnosť zapísaná v živnostenskom registri
vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-8616
zastúpení:
JUDr. Michaela Pobijak
so sídlom: Šumavská 26, 821 08 Bratislava
Číslo preukazu SAK: 8252

Predseda veriteľského výboru: JUDr. Michaela Pobijak
Zapisovateľ: Ema Gičová

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na vyhlásenie tretieho kola ponukového konania,
ktorého (i) predmetom bude majetok, ktorý bol predmetom Druhého kola ponukového konania a (ii)
podmienky budú rovnaké, ako boli podmienky Druhého kola ponukového konania, okrem zmeny
spočívajúcej v tom, že v rámci tretieho kola ponukového konania bude môcť akýkoľvek záujemca
predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek Súpisovej položky majetku aj samostatne
3. Záver

Opis priebehu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru na úvod uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané po doručení
žiadosti správcu konkurznej podstaty o udelenie záväzného pokynu.
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má
jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných
členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich
hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.
Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru, správca je povinný sa na
zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského
výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti; o dôvodoch tejto
výhrady predseda veriteľského výboru bezodkladne informuje súd. Ak veriteľský výbor do 30 dní od zasadnutia
bez účasti správcu z dôvodu výhrady nepožiada súd o odvolanie správcu alebo o zvolanie schôdze veriteľov na
účel výmeny správcu, predseda veriteľského výboru oboznámi správcu o predmete rokovania veriteľského výboru
a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia bez jeho účasti.
Úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu je povinný sa
na písomnú žiadosť veriteľského výboru alebo správcu zúčastniť na zasadnutí veriteľského výboru a odpovedať
na otázky členov veriteľského výboru a správcu.
O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných členov
veriteľského výboru, opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským
výborom spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis
zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru
doručí súdu a správcovi. Ak si veriteľský výbor zo závažných dôvodov vyhradil zasadnutie bez prítomnosti
správcu, odpis zápisnice sa správcovi doručuje až v prípade oboznámenia správcu s predmetom rokovania
veriteľského výboru. Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej
zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica tvorí súčasť správcovského spisu.
Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia veriteľského
výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho rozporu so
spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie veriteľského výboru v rozpore so
spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie veriteľského výboru do siedmich dní
od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd aj bez
návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť.
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na vyhlásenie tretieho kola
ponukového konania, ktorého (i) predmetom bude majetok, ktorý bol predmetom Druhého kola
ponukového konania a (ii) podmienky budú rovnaké, ako boli podmienky Druhého kola
ponukového konania, okrem zmeny spočívajúcej v tom, že v rámci tretieho kola ponukového
konania bude môcť akýkoľvek záujemca predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek Súpisovej položky
majetku aj samostatne
Predseda prítomných členov veriteľského výboru poučil o tom, že predmetom tohto bodu programu zasadnutia
veriteľského výboru je hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi na vyhlásenie tretieho kola ponukového
konania, ktorého (i) predmetom bude majetok, ktorý bol predmetom Druhého kola ponukového konania a (ii)
podmienky budú rovnaké, ako boli podmienky Druhého kola ponukového konania, okrem zmeny spočívajúcej v
tom, že v rámci tretieho kola ponukového konania bude môcť akýkoľvek záujemca predložiť ponuku na kúpu
akejkoľvek Súpisovej položky majetku aj samostatne.
Predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o žiadosti o záväzného pokynu správcovi na vyhlásenie
tretieho kola ponukového konania, ktorého (i) predmetom bude majetok, ktorý bol predmetom Druhého kola
ponukového konania a (ii) podmienky budú rovnaké, ako boli podmienky Druhého kola ponukového konania,
okrem zmeny spočívajúcej v tom, že v rámci tretieho kola ponukového konania bude môcť akýkoľvek záujemca
predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek Súpisovej položky majetku aj samostatne.
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Výsledky hlasovania:
Za: 5 hlasov (OPERA Srl, RON OFFENBACH B.V., B.A.SYSTEM, s.r.o., HANSTEF GROUP, s.r.o., Vojtech
Lang)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, ukladá správcovi záväzný pokyn v zmysle žiadosti o uloženie
záväzného pokynu na vyhlásenie tretieho kola ponukového konania, ktorého (i) predmetom bude majetok,
ktorý bol predmetom Druhého kola ponukového konania a (ii) podmienky budú rovnaké, ako boli
podmienky Druhého kola ponukového konania, okrem zmeny spočívajúcej v tom, že v rámci tretieho kola
ponukového konania bude môcť akýkoľvek záujemca predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek Súpisovej
položky majetku aj samostatne.“
3. Záver
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu, predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie veriteľského výboru.
V Bratislave, dňa 16.2.2022

_________________________
JUDr. Michaela Pobijak
predseda veriteľského výboru

K012018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Ponukové konanie na speňaženie majetku – vybavenia bývalých predajní (klenotníctiev)
VMP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava, IČO: 53 452 143, zn. správcu:
S2021 (ďalej aj „Správca“), správca úpadcu: MONTRE, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 918 608 (ďalej aj „Úpadca“), v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu zo
dňa 16.02.2022 týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie nižšie uvedeného hnuteľného
majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku tak, ako je uvedené nižšie (ďalej aj „Ponukové konanie“).
Správca v súvislosti s Ponukovým konaním uvádza, že predmetom Ponukového konania je zväčša
vybavenie bývalých predajní Úpadcu – klenotníctiev.
SPEŇAŽOVANÝ MAJETOK (súpisové položky č. 24-49, 65, 69, 70, 71, 74, 75, 77-170):
Zverejnený dňa 29.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 60/2021 (K014721, K014723, K014724, K014725,
K014726):
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
24

Hnuteľná vec

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
65

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

69

Hnuteľná vec

70

Hnuteľná vec

71

Hnuteľná vec

74
75
77

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

78

Hnuteľná vec

79

Hnuteľná vec

80

Hnuteľná vec

81

Hnuteľná vec

82
83

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

84

Hnuteľná vec

85

Hnuteľná vec

86

Hnuteľná vec

Množstvo Podielové
(ks)
spoluvlastníctvo

Kancelárske potreby (perá, ceruzky, kalkulačky
1
atď.)
Skener - čítačka čiarových kódov
5
Monitor k PC
7
PC
7
Klávesnica k PC
17
Myš k PC
10
Stoličky
10
Skrinky
13
Reproduktory k PC
4
Prístroj na čistenie šperkov a iných vecí z kovu
1
Stroj na balenie veľkých krabíc, poloautomatický 1
Vysávač
2
Tlačiareň paragónov
14
Pokazená váha na súčiastky
5
Veľký nákladný vozík na krabice
1
Biely regál
9
Bledé skrinky s poličkami na marketing
9
Magnetická tabuľa na písanie
4
Tlačiareň Canon
1
Tlačiareň OKI
1
Šatník
1
Biela archivačná skrinka
7
Tlačiareň Canon
1
Tlačiareň Canon
1
Notebook MSI
1
Malý pracovný stôl
1
tašky
1
výpočtová
technika
(monitor,
počítač
a
1
príslušenstvo)
PRESIDIUM DiamondMate-A (diamantový tester) 1
predajné
príslušenstvo
(krabičky,
stojany,
1
prezentačné vybavenie, baliace fólie) a iné
rýchlo-varná kanvica
1
vysávač
1
predajné a iné príslušenstvo
1
vertikálna rolovacia mreža – Microforrata 1 350
1
mm sihu ovládač
bezpečnostné lepené sklo KONNEX 662-12mm 4
nasvietené výkladné boxy Dekor OLIVA
13
Samostatne stojace
nasvietené samostatne stojace boxy , farba biela
6
v. 1 000 / 600 mm
samostatne stojace boxy, farba biela v. 1 200 mm 7
trezor na šperky 600 mm x 900 mm, 300 kg
2
nábytok výkladu – výstavný box dekor OLIVE,
1
samostatne stojaci
nábytok výkladu – výstavný box, dekor ČIERNY
1
LESK
predajný pult, dekor ČIERNY LESK, 2 500 mm x
1
600 mm
drevená predeľovacia stena zázemia s troma

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

10,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

50,00 €
210,00 €
350,00 €
85,00 €
20,00 €
100,00 €
260,00 €
40,00 €
10,00 €
70,00 €
40,00 €
210,00 €
25,00 €
15,00 €
90,00 €
90,00 €
28,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
105,00 €
15,00 €
15,00 €
50,00 €
30,00 €
1,00 €

1/1

80,00 €

1/1

30,00 €

1/1

20,00 €

1/1
1/1
1/1

5,00 €
20,00 €
20,00 €

1/1

500,00 €

1/1

80,00 €

1/1

390,00 €

1/1

180,00 €

1/1
1/1

175,00 €
700,00 €

1/1

50,00 €

1/1

50,00 €

1/1

50,00 €
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87

Hnuteľná vec

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

106

Hnuteľná vec

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

137

Hnuteľná vec

138
139

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

140

Hnuteľná vec

141
142
143
144
145

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Konkurzy a reštrukturalizácie
drevená predeľovacia stena zázemia s troma
1
vitrínami
skrinka s drezom a poličkou
1
stojanček v krabičke Sector
10
reklamný materiál
1
obalový materiál
1
krabička Berucci
37
krabička Lacoste
60
krabička Olivia Burton
43
krabička Rebecca Minkoff
19
biely stojan
1
čierny stojan
1
béžový stojan (krabička)
29
krabička Tommy Hilfiger
9
krabička Slazenger
6
krabička Sector
19
béžová podložka
13
béžové krabičky rôznych rozmerov
31
béžová krabička
49
béžová podložka
5
balenia výstavných panelov a stojančekov
12
XENOX steel
béžové stojany
1
balenie darčekových tašiek
9
stojan
3
príslušenstvo k stojanom
1
reklamné panely a príslušenstvo Swarowski
?
červená krabička
30
krabička BOSS
29
balenie krabičiek Klenoty Aurum
21
krabička Dilemo
11
krabičky s imitáciou kože rôznych veľkostí
41
plechovka Le Cooper
2
krabička Klenoty Aurum - krabica
1
panely, stojančeky a príslušenstvo
1
tašky a stojany
1
béžové krabičky a príslušenstvo - 2 vrecia
1
biele a čierne stojančeky a príslušenstvo
1
stojančeky
1
stojančeky a príslušenstvo
1
balenie čiernych krabičiek
124
podstavce a reklamné panely
36
presklená vitrínka
1
stôl
1
počítač
1
monitor
1
reproduktory
2
klávesnica
1
káble
1
zásuvková skriňa s príslušenstvom
1
kamera
3
klimatizačná jednotka
1
drobný kancelársky materiál - zošívačka,
špendlíky, klince, lep. Páska, malá pečiatka, 1
atrament
dierkovač - Rapesco - čierny
1
USB kľúč - zn. Patrist - modrý
1
merač obvodu prsteňov - kovový 1 ks, plastový 1
1
ks
MOBIL - zn. HUAWEI - biely
1
nabíjačka
1
PC - hard disk - zn. HP
1
klávesnica k PC - zn. HP
1
Monitor k PC - zn. Philips
1

Deň vydania: 25.02.2022
1/1

25,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

25,00 €
20,00 €
5,00 €
10,00 €
7,40 €
12,00 €
8,60 €
3,80 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
1,80 €
1,20 €
3,80 €
2,60 €
6,20 €
9,80 €
1,00 €

1/1

12,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

10,00 €
1,80 €
9,00 €
5,00 €
50,00 €
6,00 €
5,80 €
4,20 €
2,20 €
20,00 €
2,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
24,80 €
72,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
5,00 €
2,00 €
50,00 €
100,00 €
300,00 €

1/1

10,00 €

1/1
1/1

1,00 €
1,00 €

1/1

10,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

20,00 €
5,00 €
50,00 €
2,00 €
20,00 €
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

157

Hnuteľná vec

158

Hnuteľná vec

159
160
161

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

162

Hnuteľná vec

163

Hnuteľná vec

164
165

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

166

Hnuteľná vec

167

Hnuteľná vec

168

Hnuteľná vec

169
170

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
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Skener - zn. Eclipse - Honneywell
1
Reproduktory - 2 ks - zn. Genius
1
myš k PC - 1 ks čierna - zn. HP
1
SWITCH - CISCO 800 Series (router)
1
interné rádio H264 - zn. Quadplex dur
1
trafo - zn. LITEON
1
mikrovlnka - zn. Sencor
1
ohrievač - ZOZN
1
rýchlo-varná kanvica - zn. Rohnson
1
trafo
1
5 ks oblečenia - 2 ks topánok, 3 ks odevu - vesty 1
NÁBYTOK – sektorový . 6 ks vysoký hnedý
1
(kombinácia sklo-vitrína a skrinka)
NÁBYTOK – sektorový - 9 ks nízky hnedý (sklo
1
vitrína)
NÁBYTOK – sektorový - 3 ks nízky čierny
1
NÁBYTOK – sektorový - L-kový - rohová vitráž
1
NÁBYTOK – sektorový - PULT pod kasou
1
NÁBYTOK – sektorový - stĺpová vitrína čierna - 3
1
ks poličiek
NÁBYTOK – sektorový - štvorcové vitríny biele 1
priestorové (samostojace)
stolík / skrinky - v zázemí
1
barová stolička ku kase - čierna - 1 ks
1
rôzne obaly na hodinky, krabičky, rekl. materiál
z predajne - pobalené v plastových vreciach/ resp. 1
krabiciach
TREZOR – kovový - (o rozmere 50x120 cm) s
2
popisom 1 a 20
merací prístroj na zistenie pravosti diamantov - zn.
1
Presidium Multi tester III
krabica s pomenovaním 18100.43
1
krabica s označením 2019
1

Deň vydania: 25.02.2022
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

20,00 €
10,00 €
2,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
2,00 €
5,00 €

1/1

300,00 €

1/1

225,00 €

1/1
1/1
1/1

75,00 €
50,00 €
40,00 €

1/1

150,00 €

1/1

50,00 €

1/1
1/1

30,00 €
5,00 €

1/1

20,00 €

1/1

700,00 €

1/1

30,00 €

1/1
1/1

10,00 €
10,00 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté Správcom telefonicky alebo osobne po
predchádzajúcej dohode na t. č. +421 918 464 353 alebo +421 908 920 694.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 10 pracovných dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemca môže predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek súpisovej položky majetku (speňažovanej
hnuteľnej veci) aj samostatne. Taktiež môže záujemca predložiť ponuku na kúpu viacerých alebo
aj všetkých súpisových položiek majetku (speňažovaných hnuteľných vecí).
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk Správcovi v zalepenej obálke s označením
„Predaj – VP – neotvárať – 33K/3/2020“ na adresu: VMP recovery, k.s., Porubského 2, 811 06
Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľnej veci alebo hnuteľných vecí,
identifikačné údaje záujemcu (FO – meno, priezvisko, bydlisko, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO –
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra), spôsob uhradenia odplaty a kontaktné
informácie záujemcu.
7. Podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
8. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom uzavrieť kúpnu zmluvu môže Správca s
víťazným záujemcom až na základe súhlasu zo strany veriteľského výboru.
9. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
veriteľského výboru s uzavretím kúpnej zmluvy.

VMP recovery, 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

175

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

K012019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krkošová Ivona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1126, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/24/2022 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/24/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Ivona Krkošová, nar.: 16.07.1971, trvale bytom 925 84 Vlčany 1126,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 60OdK/24/2022, týmto v zmysle ust. §
85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu
vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa,
v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po
telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com.
JUDr. Tibor Timár, správca

K012020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krkošová Ivona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1126, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/24/2022 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/24/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu – Ivona Krkošová, nar.:
16.07.1971, trvale bytom 925 84 Vlčany 1126, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava
pod sp. zn. 60OdK/24/2022 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava,
č.k. 60OdK/24/2022-12 zo dňa 10.02.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 32/2022 zo dňa 16.02.2022.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
60OdK/24/2022-12 dated on 10.02.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets – Ivona
Krkošová, born.: 16.07.1971, adress 925 84 Vlčany 1126, and JUDr. Tibor Timár, registered seat at P.
Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator.
The above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 32/2022 dated
on 16.02.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Tibor Timár, P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

JUDr. Tibor Timár, správca

K012021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 364, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1986
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/95/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/95/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

REDANT RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Zsolt Rigo, narodený 08.01.1986, trvale bytom Malý Lég 364, 93 037 Lehnice, podnikajúci pod obchodným
menom Zsolt Rigo, IČO: 43 798 268, s miestom podnikania 93037 Lehnice, Malý Lég 364 (ďalej len „dlžník“) zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností,
potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené
v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
REDANT RECOVERY, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
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K012022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stano Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naháč 54, 919 65 Naháč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1972
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/330/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/330/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Naša zn. : 36OdK/330/2021

Vyhodnotenie 2. kola verejného ponukového konania
Spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Branislav Stano, narodený 17.10.1972, trvale bytom 919 65 Naháč 54, Slovenská republika, konkurz
vedený na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/330/2021 zo dňa 27.10.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku 211/2021, K058095, dňa 04.11.2021, vykonal v zmysle § 167n ods. 1 ZKR 2. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – hnuteľný majetok, súpisová zložka č. 1, zapísané v Súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v OV. č. 12/2022 dňa 20.01.2022. Speňaženie zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 27/2022, K008171 dňa 10.02.2022.
Lehota na podávanie ponúk bola do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Lehota na doručenie začala plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na podávanie ponúk uplynula dňa 20.02.2022, čiže posledným dňom na podávanie
ponúk bol najbližší pracovný deň a to 21.02.2022 do 15.00 hod.
Správca vykonal dňa 21.02.2022 o 16:00 hod vyhodnotenie 2. kola ponukového konania a bol pripravený
zrealizovať otvorenie obálok so záväznými ponukami a vyhodnotiť predložené záväzné ponuky, avšak nebola
doručená žiadna obálka s ponukou.
Správca zistil v rámci otvárania obálok, že v určenej lehote 2. kola ponukového konania neboli do kancelárie
správcu doručené žiadne obálky s ponukou na odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej
podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 12/2022 zo dňa 20.01.2022), a to:

Číslo súpisovej zložky Všeobecná podstata
majetku
Súpisová zložka majetku
1.

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
osobné motorové vozidlo Renault Clio, kategória: M1, VIN: VF1BB05CF28192813, EČV: TT 711IK, rok
výroby: 2003, farba: červená metalíza, druh: hatchback
Deň zapísania: 14.01.2022
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie

Súpisová
hodnota
800 Eur

Na základe týchto ponúk neprejavil záujem o kúpu hnuteľného majetku žiadny záujemca.
Správca konštatoval, že záujem o kúpu hnuteľného majetku neprejavil žiadny záujemca, a žiadny záujemca
nezložil na účet správcu vedený vo Fiobanke, a.s., IBAN: SK11 8330 0000 0027 0205 6921
zábezpeku z ponúkanej kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vyhodnotil 2. kolo verejného ponukového konania ako neúspešné.
Správca Vám týmto oznamuje, že oprávnená osoba neuplatnila svoje právo vykúpiť tento majetok podľa §
167r ods. 2 ZKR.

V Trnave, dňa 21.02.2022
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K012023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stano Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naháč 54, 919 65 Naháč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1972
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/330/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/330/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu
Spoločnosť - UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka - Branislav Stano, narodený 17.10.1972, trvale bytom 919 65 Naháč 54, Slovenská republika,
konkurz vedený Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/330/2021 zo dňa 27.10.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku 211/2021, K058095, dňa 04.11.2021, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto
uznesenie právoplatnosť dňa 04.11.2021, vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 ZKR I. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – hnuteľný majetok, súpisová zložka č. 1 zverejnené v
OV. č. 12/2022 dňa 20.01.2022. Ide o nasledovný majetok:
1. Typ súpisovej zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky Všeobecná podstata
majetku
Súpisová zložka majetku
1.

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
osobné motorové vozidlo Renault Clio, kategória: M1, VIN: VF1BB05CF28192813, EČV: TT 711IK, rok
výroby: 2003, farba: červená metalíza, druh: hatchback
Deň zapísania: 14.01.2022
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie

Súpisová
hodnota
800 Eur

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava v zalepenej obálke
opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Branislav Stano - NEOTVÁRAŤ“, a
označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie
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 uvedenú adresu kancelárie
správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fiobanke, a.s., IBAN: SK11 8330
0000 0027 0205 6921 s uvedením poznámky: „36OdK/330/2021“ Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným
prevodom na účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
3.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7.
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka.
8.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r
ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
9.

V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.

10.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, 15 % zloženej zálohy
predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom
prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
11.
Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.
Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13.

Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

14.
Podrobnosti a bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu emailom na office@ubc2020.sk.

V Trnave, dňa 22.02.2022
UBC 2020, k. s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K012024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 423/55, 919 42 Voderady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/387/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/387/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Katarína Čapková, nar.: 15.06.1983, trvale bytom Dlhá 423/55, 919 42
Voderady, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/387/2021, týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola správcovi doručená prihláška veriteľa
Ahoj, a.s., IČO: 48 113 671, na celkovú sumu 2016,12 € (z toho istina 1 803,58 €, úroky 212,54 €).
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Šali, dňa 22.02.2022
JUDr. Tibor Timár, správca

K012025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Sárköziová Vodnyánszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajský Klátov 411, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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60OdK/92/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Monika Sárköziová Vodnyánszka, narodená 21.11.1986, trvale bytom Dunajský Klátov 411,
930 21 Dunajský Klátov, týmto oznamujem v súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v platnom znení, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku doručenú mi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky E3
veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
prihlásená suma: 893,31 EUR
VGD Recovery k.s. správca

K012026
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pančík, narodený 26.07.1976, trvale bytom
Cukrovarská 757/14, 926 01 Sereď, IČO: 44 045 654, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 80, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava vo výške 672,53 eur (por. č. 6), ktorá bola
uplatnená prihláškou doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 22.02.2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K012027
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:
Sladovnícka 13, 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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pančík, narodený 26.07.1976, trvale bytom
Cukrovarská 757/14, 926 01 Sereď, IČO: 44 045 654, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, vo výške 4 962,81 eur (por. č. 7), ktorá
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bola uplatnená prihláškou doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 22.02.2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K012028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ižo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novojelčanská 820/38, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/366/2021 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/366/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Ižo, narodený 17.11.1990, trvale bytom
Novojelčanská 820/38, 925 23 Jelka, IČO: 46 364 307, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 17/2022 dňa 26.01.2022 pod položkou K005211.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku určenej správcom. Bližšie
informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 911 900 552 alebo elektronicky prostredníctvo e-mailu:
tomasko.izo@gmail.com.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Tomáš Ižo - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky správcu.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk.
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Náme stie J. Herdu 4, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 22.02. 2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K012029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mieru 707 / 33, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/18/2022 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/18/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miroslav Petro, narodený 16.06.1971, trvale bytom Ulica mieru 707/33, 922 03
Vrbové, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Petro, IČO: 45 610 011, s miestom podnikania Mieru
707/33, 922 03 Vrbové, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.10.2015 oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných
hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413
1276.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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LexCreditor k.s.

K012030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mieru 707 / 33, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/18/2022 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/18/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miroslav Petro, narodený 16.06.1971, trvale bytom Ulica mieru 707/33, 922 03
Vrbové, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Petro, IČO: 45 610 011, s miestom podnikania Mieru
707/33, 922 03 Vrbové, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.10.2015, týmto v súlade s ust. 167l
ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku
iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K012031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEED TRADE, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 785 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/10/2018 S1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/10/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby zo dňa 16. 02. 2022
JUDr. Martin Jacko, ako správca úpadcu FEED TRADE, s.r.o. „v konkurze“ oprávnený k zorganizovaniu dražby v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) zverejňuje podľa § 24
ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné
Oznámenie o výsledku dražby:
Označenie správcu: JUDr. Martin Jacko, správca úpadcu FEED TRADE, s.r.o. „v konkurze“ so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou správcu: S 1483, (ďalej v texte len ako „Správca“), ktorý bol
uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11. 04. 2019, publikovaným dňa 25.04.2019 v Obchodnom vestníku č.
OV 80/2019 pod číslom: K034375, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu, spoločnosti FEED
TRADE, s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika, IČO: 36
785 059, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 20151/T
Licitátor: JUDr. Martin Jacko, správca, ktorý poveril na základe plnej moci na zastupovanie správcu ako licitátora
v opakovanom kole dražby – Mgr. Jakub Hanesch, trvale bytom: Gogoľova 1145/8, 010 04 Žilina
Miesto konania dražby: Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, 7. Poschodie
Dátum konania dražby: 16. 02. 2022
Čas konania dražby: 11:00 hod.
Kolo dražby: Opakované kolo - druhé
Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade Dunajská Streda, Obec: Veľký Meder, Katastrálne
územie: Veľký Meder, zapísané na

·

liste vlastníctva č. 4876:

parcelné číslo: 3980/2, druh pozemku: záhrada, výmera: 329,00 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/1 parcelné číslo:
3980/3, druh pozemku: záhrada, výmera: 329,00 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/1
vo vlastníctve úpadcu FEED TRADE, s.r.o. „v konkurze“, Komárňanská 47/31, Veľký Meder, PSČ 932 01, IČO:
36785059
(ďalej ako „Pozemky Veľký Meder“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby: Pozemky Veľký Meder sa nachádzajú v zastavanom území
mesta Veľký Meder v blízkosti (400m) termálneho kúpaliska. Na ulici sú z inžinierskych sieti dostupné verejný
vodovod a elektrická sieť. Pracovné možnosti sú dostatočné, miera nezamestnanosti je do 5%. Nehnuteľnosť sa
nachádza 400m od areálu termálneho kúpaliska a 700m od centra mesta Veľký Meder. Termálne kúpalisko
zriadené v roku 1973 poskytuje celoročné služby vo svojom kombinovanom krytom bazéne s prepojením na
vonkajší bazén. Mesto Veľký Meder s počtom obyvateľov do 10 000 sa nachádza 10 km od hraničného prechodu
Medveďov na medzinárodnej dopravnej trase Bratislava - Győr. Nehnuteľnosť je prístupná po spevnenej
komunikácií. V meste je kompletná obchodná vybavenosť, základné školy, stredné školy, kultúrny dom, mestský
úrad, polícia, zdravotné stredisko, reštaurácie, ihrisko, banky a pošta.
Ide o lokalitu zastavanú prevažne jednopodlažnými rodinnými domami. Vzhľadom na svoju polohu je vhodný na
výstavbu rodinných alebo apartmánových domov.
V danej lokalite neboli zistené riziká spojené s užívaním nehnuteľností.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Predkupné práva: Nie sú známe Vecné bremená: Nie sú známe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Nie sú známe Záložné práva: Aktuálne áno
Na liste vlastníctva č. 4876:
·

Daňové záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku Daňového úradu, Trnava, Hlboká 8/1, 917
65

Trnava na základe rozhodnutia o zriadení záložného práva č. 9200502/5/5331803/2013/Feke zo dňa
29.11.2013,Z1075/14, č.z.127/14
Ine skutočnosti viažuce sa na predmet dražby:
·

R-504/2019 Rozhodnutie o určení chráneného územia pre osobitné zásahy do zemskej kôry pre kú. Velký
Meder a Ižop - č.z.1201/2019

Pri speňažení Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložného práva v súlade s ustanovením § 93 ods. 2
ZKR, nakoľko záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR
Celková hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 32.820,- EUR
Celkovo cena za predmet dražby stanovená na opakované kolo dobrovoľnej dražby: 26.256,- EUR
Najnižšie podanie: 26.256,- EUR
Cena dosiahnutá vydražením: 34.500,- EUR
Vydražiteľ: J & M PROPERTY s. r. o., so sídlom: Jégeho 6/10, 971 01 Prievidza, IČO: 45 705 011 na základe
najvyššieho podania vo výške 34.500,- EUR udelil licitátor tomuto účastníkovi príklep. Udelením príklepu licitátora
bola dražba dobrovoľne ukončená o 11:23 hod. O priebehu dražby bola vyhotovená notárska zápisnica JUDr.
Jarmilou Kováčovou, notár, so sídlom v Nitre.

K012032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/119/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/119/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ladislav Mirga, narodený 27.06.1980, trvale
bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24785199 v celkovej prihlásenej sume 2.981,31 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Šaľa, dňa 22.02.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K012033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bukor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová ul.47/16 47/1, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/49/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto oznamuje, že ruší v zmysle §167v ods. ZKV konkurz na dlžníka Ladislava Bukora,
narodeného 13.05.1969 trvale bytom Ružová ul.47/16,93013 Trhová Hradská dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.
v Šamoríne 22.1.2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K012034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Sárkozi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Lorincza 2134/6, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/67/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/67/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto oznamuje, že ruší v zmysle §167v ods. ZKV konkurz na dlžníka Róberta Sárkoziho,
narodeného 21.05.1978 trvale bytom Júliusa Lorincza 2134/6, 92901 Dunajská Streda z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.
v Šamoríne 222.2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K012035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Slezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč 00, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/31/2022 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/31/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Slezák, nar. 21.02.1958, bytom Holíč 908
51, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po
predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na obartosovic@gmail.com.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca

K012036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Homzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 918/16, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/81/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/81/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto oznamuje, že ruší v zmysle §167v ods. ZKV konkurz na dlžníka Mária Homzová, narodená
30.12.1981 trvale bytom Kolónia 918/6,90845 Gbely z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.
v Šamoríne 22.2..2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K012037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Slezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč 00, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/31/2022 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/31/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
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29th May 2000

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Slezák, nar. 21.02.1958, bytom Holíč 908
51,, (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 23OdK/31/2022 -12 zo dňa 18.02.2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

JUDr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Milan Slezák, born on 21.02.1958,
residence at Holíč 908 51, Slovakia, according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc.
no. 23OdK/31/2022-12, dated on 18th of February 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese JUDr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

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:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration 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 Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose 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.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
thebusiness documentation of the debtor.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K012038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1216 / 4, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1958
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/393/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/393/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

UBC 2020, k. s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01
Trnava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len
,,Správca“), správca dlžníka: Ján Lavu, narodený 29.11.1958, trvale bytom Kukučínová 1216/4, 929 01
Dunajská Streda, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe
zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými
osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, sme nezistili žiaden majetok, ktorý
by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

V Trnave, dňa 21.02.2022
UBC 2020, k. s., správca

K012039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavu Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1216 / 4, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1958
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/393/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/393/2021
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
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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava zo dňa 13.12.2021, sp. zn. 36OdK/393/2021 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 245/2021 zo dňa 22.12.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Ján Lavu,
narodený 29.11.1958, trvale bytom Kukučínová 1216/4, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bol ustanovený správca – spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, Trnava
917 01, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 2009 (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 - Ján Lavu, narodený 29.11.1958, trvale bytom
Kukučínová 1216/4, 929 01 Dunajská Streda, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

UBC 2020, k.s., správca

K012040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: László Lukács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 154/29, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/390/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/390/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty dlžníka : László Lukács, nar. 27.05.1992, trvale bytom
Cukrovarská 154/29, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom László Lukács, IČO:
47 887 770, s miestom podnikania Cukrovarská 154/29, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 09.07.2021, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
boli doručené do kancelárie správcu prihlášky veriteľa :
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 724 803
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Celková prihlásená suma pohľadávky: 10663,03€; poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedené pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok pod por.č. 7-8.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K012041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287 / 10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/25/2022 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/25/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Tóth, nar. 15.10.1961, bytom 929 01 Dunajská
Streda, Smetanov háj 287/10, oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/25/2022 S1946 je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do
15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K012042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 287 / 10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/25/2022 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/25/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Ladislav Tóth, nar. 15.10.1961, bytom 929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 287/10, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 60OdK/25/2022 zo dňa 15.2.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Ladislav Tóth, nar. 15.10.1961, bytom 929 01 Dunajská Streda,
Smetanov háj 287/10, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 60OdK/25/2022 dated 15th of February 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.2.2022. Dňom 22.2.2022
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 21st of February 2022. Bankruptcy was declared on
22nd of 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 Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
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5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún , so sídlom kancelárie
Potočná 15, 909 01 Skalica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt
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K012043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EPP Slovensko, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terezov 4, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 241 381
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2021 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: AGRO - Golianovo s.r.o., so sídlom 457, 951 08 Golianovo, IČO: 34101713
Prihlásená suma v eur: 330 000,00

K012044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Bongya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 341, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.9.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/5/2022 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Ernest Bongya, nar.22.09.1972, bytom 935 85 Demandice 341, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 31 OdK/5/2022, že
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01 Vráble, v pondelok
až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu Levická
886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: eriksolar07@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0908 077 464.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2
ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K012045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Christopher Mandy Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lehota 54, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2021 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/471/2021
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

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K012046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrušová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
127 ., 916 16 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/458/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/458/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

SPISOVÁ ZNAČKA: 40OdK/458/2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu : Irena Ondrušová, nar.: 06.03.1967, trvale bytom 916 16 Hrachovište
127, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
40OdK/458/2021, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle ust. §
167t ods. 1 ZKR.

Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: : Irena Ondrušová, nar.: 06.03.1967, trvale
bytom 916 16 Hrachovište 127, Slovenská republika

zrušuje.
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V Trenčíne dňa 22.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K012047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbojszki Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2021 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

SPISOVÁ ZNAČKA: 38OdK/12/2021

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu : Peter Príbojszki, nar.: 21.09.1972, trvale bytom: 971 01 Prievidza,
Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/12/2021, si
týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako
„ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1
ZKR.

Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: : Peter Príbojszki, nar.: 21.09.1972, trvale
bytom: 971 01 Prievidza, Slovenská republika
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zrušuje.

V Trenčíne dňa 22.02.2022

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K012048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Košútová rod. Briestenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2082/175, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/410/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/410/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica týmto ako správca
dlžníka Mária Košútová rod. Briestenská nar. 28.3.1963 , trvale bytom Rozkvet 2082/175, 017 01 Považská
Bystrica /ďalej aj ako „Dlžník“/ oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods.2 ZKR platí, nasledovné:
„iné šetrenie správca vykoná na podnet veriteľa ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
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
Dlžníka 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 300 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet vedený
v Československej obchodnej banke a.s., číslo účtu: SK65 5200 0000 0000 0156 4369. Pre zaradenie platby je
potrebné uviesť, variabilný symbol / číslo konania OdK bez písmen/ a do poznámky poznaenať spisovú značku
konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu a mena veriteľa.

JUDr. Ján Súkeník, 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

202

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

K012049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Haško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/190/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/190/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
hodnota

P.č. Predmet

1

Typ
zložky

Byt číslo 2, nachádzajúci sa v meste Nemšová, katastrálnom území Kľúčové, vo vchode č. 2, na prízemí, v bytovom
dome, č. súp. 1302, stojacom na pozemku parc. č. KN-C 391 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1.010 m2,
vrátane jeho príslušenstva, ako aj k nemu prináležiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. č. KN-C 391 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1.010 m2, na
4 900,00 € Byt
ktorom je predmetný bytový dom postavený. Spoluvlastnícky podiel dlžníka je 1/14-ina.
Podiel predmetného bytu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku predstavuje 104/419ín. Bytový dom súp. č. 1302, byt č. 2 a pozemok parc. č. KN-C 391 sú zapísané na LV č. 588, katastrálne územie
Kľúčové, dlžník je ako podielový spoluvlastník zapísaný pod B8.

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K012050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 151, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2022 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958, trvale bytom 916 15 Hrachovište 151, v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne
alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.
V Dubnici nad Váhom, dňa 22.02.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Milan Kozár

K012051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 151, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2022 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2022
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40OdK/39/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958, trvale bytom 916 15 Hrachovište 151, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s ustanovením § 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 kauciu za
účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa.
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 350,00 € na účet správcu,
č. ú., IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: spis. značka konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Dubnici nad Váhom, dňa 22.02.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Milan Kozár

K012052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 151, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2022 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
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
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HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Milan Kozár, nar. 4.12.1958,
trvale bytom 916 15 Hrachovište 151, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/39/2022 zo dňa 15.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
In accordance with the Direction of European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as a bankruptcy trustee
of the debtor Milan Kozár, born on 4.12.1958, residing at 916 15 Hrachovište 151, Slovak Republic (hereinafter as
the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court Trenčín, file No.:
40OdK/39/2022 dated 15.02.2022, a bankruptcy proceeding was declared in relation to property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2022 dňa 22.02.2022.
Dňom 23.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 36/2022 on 22.02.2022.
Bankruptcy was declared on 23.02.2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from declaring of the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská
336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 24.02.2022.
The date 24.02.2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty,
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commeriacl Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

k dispozícii na internetovej

stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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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. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Mgr. Xénia Hofierková, bankruptcy trustee

správca

konkurznej

K012053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZAFA s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 6, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 679 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Podanie zverejnené v OV zo dňa 01.12.2021 č. 230/2021 pod č. K064868 týmto ruším v celom rozsahu.

K012054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka: Zdenka Tarkayová, rod. Heráková, nar. 31. 12. 1975,
trvale bytom Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 12:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421 (0)42 432 59 41 alebo prostredníctvom e-mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca

K012055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka: Zdenka Tarkayová, rod. Heráková, nar.
31. 12. 1975, trvale bytom Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN:
SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 38382022.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca
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K012056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Zdenka Tarkayová, rod. Heráková, nar. 31. 12. 1975, trvale bytom Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice (ďalej len
„dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/38/2022 zo dňa 15. 02. 2022
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 36/2022 dňa 22. 02. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Zdenka Tarkayová, rod. Heráková, born 31th January 1975,
domiciled Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you
that according to the resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/38/2022 dated 15th February
2022, published in the Commercial bulletin No. 36/2022 from 22th February 2022, was declared bankrupt
on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2022 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín became valid on 23th February 2022. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
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can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
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 doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied
and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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 Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca/bankruptcy trustee

K012057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Vraníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/3/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/3/2020
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
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Gabriela Vraníková nar. 26.9.1975 trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01
Púchov v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Gabriela Vraníková nar.
26.9.1975 trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov pod sp.zn 40OdK/3/2020 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K012058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Ťažiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová ulica 136 / 40, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1978
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/32/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/32/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. Mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Štefan Ťažiar, nar.
16.02.1978, trvale bytom Športová ulica 136/740, 971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky oznamujeme, že
bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/32/2022 zo dňa 07.02.2022
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 29/2022 zo dňa 11.02.2022, vyhlásený konkurz a boli sme ustanovení za
správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the deptor
Štefan Ťažiar, born 16.02.1978, address Športová ulica 136/740, 971 01 Prievidza, I hereby declare that it was
declared bankrupt on the debtor's property by order of the District Court Trenčín, no. 38OdK/32/2022 dated on
07.02.2022 published in Commercial Journal no. 29/2022 of 11.02.2022, and we were appointed as the
administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
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).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the Slovak republic www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the
forms). You must attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
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canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Trenčíne dňa 22.02.2022/ In Trenčín, on 22.02.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

214

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

Bankruptcy Liquidation k.s., správca/trustee

K012059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 47, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/68/2021 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/68/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom Pribinova 9, 940 01 Nové Zámky, ustanovená uznesením
Okresného súdu v Nitre za správcu dlžníkovi Igor Balogh, s miestom podnikania Čalovec 47, 946 02 Čalovec,
IČO: 44 492 430 v zmysle ust. §167u zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku.

V Nových Zámkoch, dňa 22.2.2022

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K012060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klížska Nemá 66, 946 19 Klížska Nemá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2021 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Eva Tóthová, nar.: 12.12.1967, bytom 946 19 Klížska Nemá 66,
podnikajúca pod obchodným menom: Eva Tóthová, s miestom podnikania 946 19 Klížska Nemá 66, IČO:
51 210 631, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.04.2018, zverejňuje v zmysle §167j zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, súpis majetku
Druh pozemku

LV č.

Parcela

Parcela

Umiestnenie

Výmera

v

Podiel

Katastrálne

Súpisová
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Druh pozemku

LV č.

Záhrada

387 1490/2

C

242 1409

C

Zastavaná
a nádvorie

plocha

č.

reg.

Umiestnenie
pozemku
Intravilán

Intravilán

Deň vydania: 25.02.2022
Podiel

m2

územie

hodnota

456

1/1

Veľké Kosihy

5472 EUR

342

1/2

Veľké Kosihy

2052 EUR

STAVBY:
Č.zl.
3.

Druh pozemku LV č. Parcela č.
Rodinný dom

242

1409

Súp.č.
296

Parcela reg.
C

Umiestnenie pozemku
Intravilán

Podiel Katastrálne územie
1/2

Veľké Kosihy

Súpisová hodnota
8 500 EUR

v Nitre dňa 21.02.2022

JUDr. Ladislav Barát
správca

K012061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelzová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 720/16, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/49/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/49/2021
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 17.12.2021, sp. zn. 30OdK/49/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 247/2021 zo dňa 27.12.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eva Jelzová, nar. 31.08.1977,
bytom Slnečná 720/16, 943 42 Gbelce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Eva Jelzová, s
miestom podnikania Slnečná 720/16, 943 42 Gbelce, IČO: 44 760 671 (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,
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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 Eva Jelzová, nar. 31.08.1977, Slnečná
720/16, 943 42 Gbelce 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

K012062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1411/53, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/213/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/213/2021
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 01.10.2021, sp. zn. 27OdK/213/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 194/2021 zo dňa 08.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Angelika Vargová, nar.
01.02.1985, trvale bytom Budovateľská 1411/53, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Angelika
Vargová, so sídlom Budovateľská č. 1411/53, 945 01 Komárno, IČO: 51927675 (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.“
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Angelika Vargová, nar. 01.02.1985,
Budovateľská 1411/53, 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

K012063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/305/2021 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/305/2021
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 č. k. 31OdK/305/2021-20 zo dňa 30.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec. Zároveň bola
uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 31OdK/305/2021-20 zo dňa 30.12.2021 ustanovená do funkcie správcu
majetku dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka
10, 94501 Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 05.01.2022.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský Sokolec 267, 935 75
Ipeľský Sokolec, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.07.2021 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
10.01.2022 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský
Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec, zrušuje.

K012064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radmila Drevaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2022
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Okresný súd Nitra
30OdK/40/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
dlžníka Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany, v zmysle
ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka
10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.

K012065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radmila Drevaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2022 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/40/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka: dlžníka
Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska
788/15, 935 41 Tekovské Lužany, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu:
SK42 0900 0000 0051 5815 5443. 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.

K012066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radmila Drevaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/40/2022 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/40/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka Radmila Drevaňová, nar. 08.12.1973, bytom Partizánska 788/15, 935 41 Tekovské Lužany (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/40/2022-21 zo dňa 18.02.2022 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 základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 30OdK/40/2022. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo názov a sídlo veriteľa a 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. 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). 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 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. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Radmila Drevaňová, born 08.12.1973, adress Partizánska 788/15, 935 41
Tekovské Lužany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Nitra, No. 30OdK/40/2022-21 dated on 18.02.2022 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to
as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová,
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 30OdK/40/2022. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
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. In case of secured
claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within
the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section
filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The
registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered
in Euro currency. 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. Registration that will not fulfill
the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or
dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the
registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is
not obvious from the business documentation of the Debtor.

JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turanovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ..., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/211/2021 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/211/2021
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 29.09.2021, sp. zn. 28OdK/211/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Turanovič, nar. 19.04.1985,
trvale bytom Nitra, 949 01 Nitra, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ján Turanovič STAVBARNITRA, s miestom podnikania Tokajská 145/5, 949 01 Nitra, IČO: 50223721 (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova
trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Turanovič, nar. 19.04.1985, Nitra , 949
01 Nitra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K012068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1957
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/281/2021 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/281/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Imrich Nagy, nar. 12.10.1957, trvale bytom 940 02 Nové Zámky,
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/281/2021, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 235/2021 zo dňa 08.12.2021 zrušuje.
v Nitre dňa 22.02.2022

JUDr. Ladislav Barát
správca

K012069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2021 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Martin Šebo, nar. 10.02.1970, trvale bytom 934 01 Levice,
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/255/2021, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 223/2021 zo dňa 22.11.2021 zrušuje.

v Nitre dňa 22.02.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ladislav Barát
správca

K012070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krastenicsová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2021 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2021
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 09.09.2021, sp. zn. 29OdK/121/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 179/2021 zo dňa 17.09.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gizela Krastenicsová, nar.
05.01.1963, bytom Komárno, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (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 Gizela Krastenicsová, nar. 05.01.1963,
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.
JUDr. Ondrej Brláš, správca
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K012071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hosnédlová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94501 Komárno, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/294/2021 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/294/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Hosnédlová, nar. 30.11.1971, bytom Mesto
Komárno, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ZoKR.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze,
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
V Nových Zámkoch dňa 21.02.2022
Ing. Jozef Kulich, správca

K012072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZE-PRA, spol. s r.o. v reštrukturalizácií
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 736 309
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29R/1/2020 29K/6/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29R/1/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpis majetku zo všeobecnej podstaty o pohľadávky úpadcu:
Dlžník
IMA INEST s.r.o., Zlaté Moravce
Dušan Kazimír, Jedľové Kostoľany č. 93
Dušan Kazimír, Jedľové Kostoľany č. 93
ANEKO SK, s.r.o.

IČO
36520349

36534668

Faktúra č.
10210041
10210008
10210009
10210017

Zo dňa
04.08.2021
23.03.2021
23.03.2021
26.04.2021

Suma Eur
1080,3924,324,28092,71
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K012073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedűs Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. E. B. Lukáča 1361/17, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/187/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/187/2021
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 09.09.2021, sp. zn. 31OdK/187/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 179/2021 zo dňa 17.09.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Roland Hegedűs, nar.
11.10.1985, trvale bytom E.B. Lukáča 1361/17, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad
(pôvodne Štefánikova 9, 949 01 Nitra), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roland Hegedűs, nar. 11.10.1985, E.B.
Lukáča 1361/17, 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.
Mgr. Lukáš Reguli, správca
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K012074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r. o. „v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5958/6a, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2021 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B, zapísaná
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S 1436, konkurzný správca dlžníka:
ZLATNER, spol. s r. o. „v likvidácii“, so sídlom Hronská 5958/6a, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v správcovskej kancelárii konkurzného správcu na
adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 12:00 hod
a od 13:00 do 16:00 hod.
Termín je možné
bratislava@irkr.sk.

dohodnúť

vopred

na

tel.

č.:

+421 908 989 977

alebo

prostredníctvom

e-mailu:

V Bratislave, dňa 22.02.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K012075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švarcová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolta 26, 941 33 Kolta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/100/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/100/2021
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 03.09.2021, sp. zn. 29OdK/100/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 175/2021 zo dňa 10.09.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anna Švarcová, nar.
20.03.1975, bytom Kolta 26, 941 33 Kolta, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Anna Švarcová, s
miestom podnikania Kolta 26, 941 33 Kolta, IČO: 52975509 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad
(pôvodne Štefánikova 9, 949 01 Nitra), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
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zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Anna Švarcová, nar. 20.03.1975, Kolta 26,
941 33 Kolta končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K012076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Podhorský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 592, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1988
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/233/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/233/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Viktor Podhorský, nar. 01.05.1988, Kamenín 592,
943 57 Kamenín, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Viktor Podhorský, s miestom
podnikania Kamenín 592, 943 57 Kamenín, IČO: 47 202 807 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 25/2022 zo dňa 07.02.2022, K007670.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
P.
č. Popis hnuteľnej veci

1

Hnuteľná vec
Stav
Pribl. rok Súpisová
opotreb. výroby
hodnota

Motocykel KAWASAKI ZZ-R-250 EX250H/-/,
VIN: EX250H002434m ŠPZ: NZ604AK, farba:
Červená metalíza, stav tachometra: 56 426 km použitá

1991

500,00 €

Poznámka
STK nie je platná, technický stav motocyklu
zodpovedá veku a najazdeným km, porucha
kľukového hriadeľa, nepojazdný, motocykel sa
nachádza na adrese Kamenín 540

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
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1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Motocykel KAWASAKI ZZ-R-250 EX250H/-/, VIN: EX250H002434m ŠPZ: NZ604AK, farba: Červená
metalíza, stav tachometra: 56 426 km, rok výroby 1991, STK nie je platná, technický stav
motocyklu zodpovedá veku a najazdeným km, porucha kľukového hriadeľa, nepojazdný,
motocykel sa nachádza na adrese Kamenín 540.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
31OdK/233/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/233/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K012077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 8 / 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 839 256
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/59/2014 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/59/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., správca Úpadcu: MONTAR spol. s.r.o., so sídlom
Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 36 839 256, Slovenská republika, sp. zn. 32K/59/2014, v zmysle § 96
ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok
proti podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, 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 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.
V Leviciach dňa 22.02.2022
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K012078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 461/10, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/290/2021 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/290/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Ladislav Szalai, nar. 02.02.1978, bytom 29. augusta 461/10,
946 19 Číčov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31OdK/290/2021 týmto vyhlasuje:
II. Kolo ponukového konania
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – motorové vozidlo, zapísané pod p. č. 1
Číslo súpisovej Typ súpisovej
Podielové
položky
položky
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
Hnuteľná vec - ŠKODA FELICIA COMBI EGF 653/-/- s EČ: KN356BB,
1
motorové
VIN: TMBEGF653X7091549, farba strieborná metalíza 1
1/1
vozidlo
svetlá, AC kombi, rok výroby 1999

Súpisová
hodnota
majetku
900,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0915 426 843 alebo e-mailom na gasparovicova@spravcavkonkurze.sk.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „
LS predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Mgr. Barbora Gašparovičová, Štúrova 22, 949 01
Nitra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v SLSP, a.s..
Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „LS - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Mgr. Barbora Gašparovičová/ správca

K012079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nosianová Kamila Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 12, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/247/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/247/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Kamila Katarína
Nosianová, nar. 05.08.1977, bytom Hradská 519/12, 941 06 Komjatice, 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 22.02.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.
V Nitre, dňa 22.02.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévay Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho ul. 233 / 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/282/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/282/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29 ( predtým M.R.Štefánika č. 4 ), 940
01 Nové Zámky, spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 4.12.2020 v právnej veci č. k.
29OdK/282/2020 majetok dlžníka : Ladislav Lévay, nar. 03.09.1991, bytom Rákocziho 233/41, 945 01 Komárno
týmto o z n a m u j e m , že som v Súpise majetku v právnej veci č.k. 29OdK/282/2020 upravil vo všeobecnej
podstate nasledovnú súpisovú zložku majetku dlžníka podliehajúcu konkurzu :
Hnuteľný majetok : finančná pohľadávka - čiastka získaná z dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti – bytu v KÚ
Komárno prislúchajúca spoluvlastníckemu podielu dlžníka na byte, po uhradení pohľadávok ostatných vlastníkov
bytov uplatnených z titulu nákladov spojených s užívaním bytu. Súpisová hodnota : 3 610,88 €.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 22.2.2022

K012081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévay Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho ul. 233 / 41, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/282/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/282/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr.Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29 ( predtým M.R.Štefánika č. 4 ), 940
01 Nové Zámky, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 4.12.2020 v právnej veci č.k. 29OdK/282/2020
majetok dlžníka : Ladislav Lévay, nar. 03.09.1991, bytom Rákocziho 233/41, 945 01 Komárno , v súlade s
ustanovením § 167u ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z., týmto o z n a m u j e m zámer zostaviť v právnej veci č.k.
29OdK/282/2020 rozvrh výťažku.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 22.2.2022
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K012082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozár Oto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1949
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/210/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/210/2021
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 30.09.2021, sp. zn. 23OdK/210/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 192/2021 zo dňa 06.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MUDr. Oto Vozár, nar.
08.11.1949, trvale bytom Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra-Diely, podnikajúci pod obchodným menom: MUDr. Oto
Vozár - stomatológ, s miestom podnikania Vodná 31. 949 01 Nitra, IČO: 34037454 (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, 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 § 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 MUDr. Oto Vozár, nar. 08.11.1949,
Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra-Diely 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

K012083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 548, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1981
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/161/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/161/2021
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefan Kovács, nar. 04.04.1981, Východná č. 548, 941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným
menom: Štefan Kovács, so sídlom Východná č. 548/9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 45896739, 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 16.02.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika
1 767,78 €

LawService Recovery, k.s., správca

K012084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 548, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/161/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/161/2021
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 25.08.2021, sp. zn. 27OdK/161/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 170/2021 zo dňa 03.09.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Štefan Kovács, nar. 04.04.1981,
trvale bytom Východná č. 548, 941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kovács, so
sídlom Východná č. 548/9, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 45896739 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, 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 § 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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Štefan Kovács, nar. 04.04.1981, Východná
č. 548, 941 10 Tvrdošovce 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

K012085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Csuvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Svätého Jakuba 271/2, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/288/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/288/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Peter Csuvara, nar.: 23.08.1978, bytom: Námestie Svätého Jakuba č.
271/2, 937 01 Želiezovce (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku
všeobecnej podstaty:
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1.

Súpisová
hodnota

HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: RENAULT SCENIC GRAND 1,9DCI, r.v. 2004, VIN:
VF1JM1GE632949579, farba: modrá metalíza svetlá, EČ: LV232GL,
1000,- €
Technický stav: celkovo opotrebované, v súčasnosti nepojazdné (pokazený motor, nejde
naštartovať)
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Poznámka
Majetok v BSM
a jeho manželky

V Nitre dňa 22.02.2022

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

K012086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník 282, 946 65 Vrbová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/313/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/313/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Peter Farkas, nar.30.1.1991, bytom Hliník 282, 946 65 Vrbová nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným meno Peter Farkas, miesto podnikania Hliník 282, 946 65 Vrbová nad
Váhom. IČO 30798841, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom
Nitra, č.k.: 31 OdK/313/2021, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej
ulici č. 866, 952 01 Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu
nahláste vopred písomne na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: eriksolar07@gmail.com,
alebo telefonicky na čísle: 0908 077 464. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným
občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K012087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Patho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balassiho 717 / 55, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adrián Patho, nar. 19.07.1979, bytom Balassiho
717/55, 943 01 Štúrovo (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 28/2022zo dňa 10.02.2022, K008578
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav
Pribl. rok Súpisová
opotreb. výroby hodnota

Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO CLASSIC
6K/AEY/., VIN: WVWZZZ6KZXR544545, ŠPZ: NZ301FK,
kategória M1, farba: zelená metalíza, karoséria: AA sedan,
1 stav tachometra 257011 km
použitá

1999

500,00 €

Deň vydania: 25.02.2022

Poznámka
STK a EK platná do 14.05.2023, technický
stav
automobilu
zodpovedá
veku
a najazdeným km, nepojazdný, osobné
motorové vozidlo sa Balassiho 717/55, 943
01 Štúrovo

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:
· Osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 6K/AEY/., VIN: WVWZZZ6KZXR544545,
ŠPZ: NZ301FK, kategória M1, farba: zelená metalíza, karoséria: AA sedan, stav tachometra 257011
km, rok výroby 1999, STK a EK platná do 14.05.2023, technický stav automobilu zodpovedá veku a
najazdeným km, nepojazdný, osobné motorové vozidlo sa Balassiho 717/55, 943 01
Štúrovo.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
31OdK/278/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 500,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/278/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K012088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 1736/55, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/233/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/233/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

236

Obchodný vestník 39/2022
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Erik Solár, správca úpadcu: Helena Gallová, nar.7.11.1970, bytom Andovská 1736/55, 940 02 Nové
Zámky, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 29
OdK/233/2021, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01
Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred písomne
na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: eriksolar07@gmail.com, alebo telefonicky na čísle:
0908 077 464. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
(§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou
mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K012089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 371, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Viliam Billa, narodený 27.09.1968, bytom
951 22 Alekšince 371, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, v konkurznom konaní
vedenom OS Nitra pod č. k. 23OdK/29/2022, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
32/2022 dňa 16. februára 2022 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných
hodín kancelárie od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na
adrese tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K012090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 371, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2022
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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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca dlžníka Viliam Billa, narodený 27.09.1968, bytom 951 22 Alekšince 371,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo
bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí prihlásenej pohľadávky konkurzných veriteľov
je IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 3034. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 23OdK/29/2022. Aby bolo popretie veriteľom
účinné, je potrebné doručiť podanie na predpísanom tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K012091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibulková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne Blato 95 / 42, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/28/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/28/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Eva Cibulková, nar. 16.04.1987, bytom Čierne Blato 95/42, 935 05
Pukanec, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/28/2022 týmto o z n a m
u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14,
955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K012092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibulková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne Blato 95 / 42, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/28/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/28/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Eva Cibulková, nar. 16.04.1987, bytom Čierne Blato 95/42, 935 05
Pukanec, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/28/2022 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 reštrukturalizácií
o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok
veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K012093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibulková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne Blato 95 / 42, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/28/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/28/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Eva Cibulková, nar. 16.04.1987, bytom Čierne Blato 95/42, 935 05 Pukanec, (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/28/2022 zo dňa 09.02.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 23OdK/28/2022 from 09.02.2022, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Eva
Cibulková, born 16.04.1987, address Čierne Blato 95/42, 935 05 Pukanec, Slovak Republic (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 32/2022 z 16.02.2022. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 17.02.2022.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 32/2022
from February 16, 2022. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
February 17, 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
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pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K012094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 17.02.2022
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724
803
Prihlásená suma spolu: 3 667,81 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
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V Nitre, dňa 22.02.2022
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K012095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novosad Ludovit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Kráľa 312 / 19, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka: Ludovit Novosad, nar. 16. 08. 1964, bytom
Želiezovce, F. Kráľa 312/19, podnikajúci pod obchodným menom: Ludovit Novosad Autotrans, s miestom
podnikania Želiezovce, F. Kráľa 312/19, IČO: 30 986 541, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 19. 01. 2021,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v
Nitre, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda 26, v konkurznom konaní vedenom OS Nitra pod č. k. 29OdK/23/2022,
ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/2022 dňa 21. februára 2022 týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra,
v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30
hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 911 667 290, alebo e-mailom na
adrese tomas.christov@gmail.com.
Ing. Tomáš Christov – správca

K012096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novosad Ludovit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Kráľa 312 / 19, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2022 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Tomáš Christov, správca dlžníka Ludovit Novosad, nar. 16. 08. 1964, bytom Želiezovce, F. Kráľa 312/19,
podnikajúci pod obchodným menom: Ludovit Novosad Autotrans, s miestom podnikania Želiezovce, F. Kráľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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312/19, IČO: 30 986 541, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 19. 01. 2021, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Nitra,
Štefánikova trieda 26, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možné zložiť
kauciu pri popretí prihlásenej pohľadávky konkurzných veriteľov je IBAN: SK68 1100 0000 0029 4506 3034. Ako
variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, v správe pre prijímateľa je potrebné
uviesť sp. zn. 29OdK/23/2022. Aby bolo popretie veriteľom účinné, je potrebné doručiť podanie na predpísanom
tlačive.

Ing. Tomáš Christov – správca

K012097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóňa Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová ulica 76 / 57, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/211/2021 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/211/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roland Kóňa, nar. 17.02.1979, bytom Čerešňová ulica
76/205, 951 78 Kolíňany, v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa
neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K012098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baťo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 819/1, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/219/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/219/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť
Pozemok nachádzajúci sa v SR, okrese Nové Zámky, obec Komjatice, kat. úz. Komjatice, evidovaný na LV č. 1303 ako
315,- €
parc. reg. „C“ č. 575/2 Záhrada o výmere 378 m2
·
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/18-ina
Nehnuteľnosť
Pozemok nachádzajúci sa v SR, okrese Nové Zámky, obec Komjatice, kat. úz. Komjatice, evidovaný na LV č. 1303 ako
860,- €
parc. reg. „C“ č. 576/2 Záhrada o výmere 860 m2
·
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/18-ina

V Nitre dňa 22.02.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca

K012099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baťo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 819/1, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/219/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/219/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Baťo, nar.: 11.08.1956, bytom: Cintorínska 819/1, 941 06 Komjatice, v súlade s ust. §-u 167n
v spojení s §-om 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje prvé kolo verejného
ponukového konania na predaj nasledovného súboru majetku:

1) Nehnuteľnosť - pozemok nachádzajúci sa v SR, okrese Nové Zámky, obec Komjatice, kat. úz.
Komjatice, evidovaný na LV č. 1303 ako parc. reg. „C“ č. 575/2 Záhrada o výmere 378 m2;
2) Nehnuteľnosť - pozemok nachádzajúci sa v SR, okrese Nové Zámky, obec Komjatice, kat. úz.
Komjatice, evidovaný na LV č. 1303 ako parc. reg. „C“ č. 576/2 Záhrada o výmere 860 m2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/18-ina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota a mena spolu: 1 175,- €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

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

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 29OdK/219/2021 S1412 Ján Baťo – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou,
alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.
Ponuku je možné doručiť aj elektronicky do elektronickej schránky správcu podpísanú zaručeným
elektronickým podpisom záujemcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

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

5. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu
vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 292192021
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Ján Baťo

Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.“

6. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

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

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

9. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 228 422, príp. cez e-mail:
pallova@spravca.info.

V Nitre dňa 22.02.2022

JUDr. Andrea Pállová, správca

K012100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gális Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streďanská 1530 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/22/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/22/2022
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, prízemie, 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. 0911 133 046 alebo 035/6401813.
Mgr. Tomáš Timoranský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ziman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža ., 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/304/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/304/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK64 0900 0000 0051 4677 6365 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Tomáš Timoranský, správca

K012102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazúchová Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kaštieli 1523/1, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/307/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/307/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK13 0900 0000 0051 4082 3423 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca
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K012103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gális Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streďanská 1530 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/22/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/22/2022
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 kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK20 0900 0000 0051 4984 1775 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Tomáš Timoranský, správca

K012104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šahy 73, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2022
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, prízemie, 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. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K012105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičo Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. odborárov 1321 / 48, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/35/2022 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/35/2022
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, prízemie, 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. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K012106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuruc Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1307 / 34, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/273/2021 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/273/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 22.02.2022 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa LICITOR factoring, s.r.o., IČO:
36 435 601 so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s prihlásenou sumou 20.757,19 Eur, ktorá bola prihlásená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K012107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená nezabezpečená prihláška pohľadávky od veriteľa:
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
por. č.
prihlásená suma pohľadávky celkom v Eur
p.č. pohľadávky v zozname pohľadávok
1/1
77,96 Eur
124

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K012108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurucová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1307/34, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1973
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/274/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/274/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Iveta Kurucová, nar. 10.06.1973, 1. mája 1307/34, 953 01 Zlaté
Moravce,, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa :
LICITOR factoring, s.r.o., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 435 601
Prihlásená suma pohľadávky celkom: 20.757,19 EUR
Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K012109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Guzmická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Martin ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2022/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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2OdK/11/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnutí do správcovského spisu
JUDr. Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty dlžníka Marta Guzmická, nar. 09.12.1967, trvalý pobyt mesto
Martin, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, ďalej len "dlžník", konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:2OdK/11/2022 v zmysle
ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne v
pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím písomne na uvedenú
adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0940 596 995, alebo mailom na jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K012110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Guzmická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Martin ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2022/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne”
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
„Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες”
„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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„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”
V súlade s článkom 54 nariadením Rady (ES) č.2015/8480 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Marta
Guzmická, nar. 09.12.1967, trvalý pobyt mesto Martin, 036 01 Martin, (ďalej len "dlžník") oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 2OdK/11/2022 zo dňa 14.02.2022 uverejneným v
Obchodnom vestníku č.34/2022 dňa 18.2.2022 (právoplatné 21.2.2022) vyhlásený konkurz a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,
Slovenská republika, značka správcu: S1520 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the trustee
of bankrupt Marta Guzmická, date of birth: 09.12.1967, address: city Martin, my duty is to inform you, that the
District Court in Žilina No. 2OdK/11/2022 dated 14.02.2022 and promulgated in the Commercial
bulletin N.34/2022 dated 18.02.2022 (valid:21.02.2022) proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika as the 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 ZoKR v spojení
s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
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 (§ 28 ods.1 ZoKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 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 ZoKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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 trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
trustee in the basic registration period within 45 days from /declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying 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).
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

255

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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 Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 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. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K012111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Ondrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vitanová 120, 027 12 Vitanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2022 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Ondrík, nar. 21.03.1973, trvale bytom
Vitanová 120, 027 12 Vitanová oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnúť v kancelárii správcu v
pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu je
možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na advokat.rk@herich.sk, alebo na telefonickom čísle:
0444329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K012112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Ondrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vitanová 120, 027 12 Vitanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2022 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Ondrík, nar.21.03.1973, trvale bytom
Vitanová 120, 027 12 Vitanová, v zmysle ustanovenia §167l ods.5 v spojení s ustanovením § 32 ods.7 pís.b)
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK40 0200
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0000 0002 1774 4342.Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR, s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu.Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr. Vladimír Herich, , PhD., správca

K012113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro Sport s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 428 993
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
Gastro Sport s.r.o. v konkurze - peňažné pohľadávky
Predmet speňaženia:
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu Gastro Sport s.r.o. v konkurze, so sídlom
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina, IČO: 50 428 993, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje
dňom 28.02.2022 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu – peňažné
pohľadávky:
Súpisová položka majetku por. č. 5:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: ALION Gmbh, so sídlom Othellogasse 1A Top 2, 123 00 Viedeň, Rakúsko, IČO: 69 937 116;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10180122 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 95,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 95,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 13:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: DIEGO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO Kft., so sídlom Beton út. 26, 237 2 Dabas, Maďarsko, IČO:
10744804-2-44;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190887 za ubytovanie a reštauračné služby;
Celková suma (aj mena): 176,20 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 176,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 14:
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EJ BTS, s.r.o., so sídlom Kamenná 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 745;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10200078 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 77,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 77,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 15:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EJ BTS, s.r.o., so sídlom Kamenná 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 745;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10200145 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 77,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 77,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 16:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EJ BTS, s.r.o., so sídlom Kamenná 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 745;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190851 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 60,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 60,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 17:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EJ BTS, s.r.o., so sídlom Kamenná 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 745;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190856 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 570,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 570,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 18:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EJ BTS, s.r.o., so sídlom Kamenná 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 431 745;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10170250 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 480,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 480,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 19:
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: HAIR CLINIC DANIELA, s.r.o., so sídlom Žižkova 19, 040 01 Košice, IČO: 50 378 139;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190266 za prenájom priestorov;
Celková suma (aj mena): 250,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 250,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 21:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Lingibli s.r.o., so sídlom Palkovičova 5, 811 01 Bratislava, IČO: 46 235 493;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10180430 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 75,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 75,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 22:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., so sídlom Jeremiášová 1249/7, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO:
26 450 691;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10170178 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 130,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 130,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 23:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Webuild S.p.A., organizačná zložka (do 24.07.2020 pod obchodným menom Salini Impregilo S.p.A.,
organizačná zložka), so sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava, IČO: 47 863 617;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190766 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 60,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 60,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 24:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Webuild S.p.A., organizačná zložka (do 24.07.2020 pod obchodným menom Salini Impregilo S.p.A.,
organizačná zložka), so sídlom Mariánska 12, 811 08 Bratislava, IČO: 47 863 617;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190769 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 480,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 480,- EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 25:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Schweisser Team s.r.o., so sídlom Sad SNP 8/668, 010 01 Žilina, IČO: 50 248 898;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10190614 za ubytovanie;
Celková suma (aj mena): 81,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 81,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 26:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: SlevaDne.cz, s.r.o., so sídlom Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČO:
05 211 034;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10180500 za pobytové kupóny;
Celková suma (aj mena): 89,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 89,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 28:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Ticketware SE, so sídlom Hlavná 23, 917 01 Trnava, IČO: 48 298 034;
Právny dôvod vzniku: Nezaplatenie faktúry č. 10200072 za prenájom priestorov;
Celková suma (aj mena): 518,70 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 518,70 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 29:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Rastislav Okrutský, nar. 08.06.1996, tr. bytom Považská Bystrica;
Právny dôvod vzniku: Nárok na zaplatenie ceny vo výške 474,90 Eur za objednané a Úpadcom poskytnuté
ubytovacie a stravovacie služby, za ktoré Dlžník nezaplatil;
Celková suma (aj mena): 474,90 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 474,90 EUR.
(ďalej vyššie uvedené peňažné pohľadávky Úpadcu pod súpisovými položkami majetku por. č. 5, por. č. 13 až
por. č. 19, por. č. 21 až por. č. 26, por. č. 28 a por. č. 29, spolu ako „Pohľadávky“).
Pohľadávky sa v ponukovom konaní speňažujú ako SÚBOR MAJETKU.
Pohľadávky boli správcom zapísané do aktualizácie súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu pod súpisovými položkami majetku por. č. 5, por. č. 13 až por. č. 19, por. č. 21 až por. č. 26, por. č. 28
a por. č. 29, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 35/2022 pod značkou záznamu K010815 dňa
21.02.2022 (ďalej len „Aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty“). V Aktualizovanom súpise všeobecnej
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podstaty sú zapísané okrem Pohľadávok aj ďalšie pohľadávky, ktoré ku dňu vyhlásenia tohto ponukového
konania zanikli splnením počas konkurzu a z tohto dôvodu nie sú predmetom speňaženia v tomto ponukovom
konaní.
Pozn. správcu. Aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty v celom rozsahu nahradil pôvodný súpis všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejnený správcom v Obchodnom vestníku MS SR č. 67/2021 pod
značkou záznamu K016232 dňa 09.04.2021 (súpis všeobecnej podstaty) a v Obchodnom vestníku MS SR č.
16/2022 pod značkou záznamu K004978 dňa 25.01.2022 (doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku).
Na zasadnutí konanom dňa 08.02.2022 (písomné hlasovanie per rollam) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný
orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 30/2022 pod
značkou záznamu K009268 dňa 14.02.2022) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávok za
nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Pohľadávky ako súbor majetku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávky v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
webovom sídle Správcu (www.irkr.sk).
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávkam, k vyhlásenému
ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur) na ponúknutú odplatu za
Pohľadávky, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare
SK52 1100 0000 0029 4902 8682, vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk, t.j. najneskôr dňa 14.03.2022.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Pohľadávky
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase do dňa vyhlásenia ponukového konania na speňaženie Pohľadávok dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), táto už nebude predmetom speňaženia
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v ponukovom konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Pohľadávky (súbor majetku), uspokojená pohľadávka už nebude predmetom
postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred
dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. V tomto prípade bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu
z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej pohľadávky/uspokojených pohľadávok ku všetkým
pohľadávkam (k celému súboru pohľadávok), ktoré tvoria Pohľadávky.
Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky (ako súbor
majetku).
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Pohľadávky, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa
rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK52 1100 0000 0029 4902 8682,
vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam a oznámi Príslušnému orgánu víťaznú ponuku.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávky (súbor
majetku). Schválenie Príslušným orgánom sa nevyžaduje.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení
pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote
určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania
výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej
správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového
konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Pohľadávky nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením § 93
ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek zrušiť.
Záväzné písomné ponuky záujemcov o Pohľadávky (ako súbor majetku) v prvom kole vyhláseného
ponukového konania je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená
najneskôr do dňa 14.03.2022 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom
„NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „GASTRO SPORT s.r.o. v konkurze – PREDAJ SÚBORU
POHĽADÁVOK – 1. KOLO“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo
bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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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K012114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAKROB, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krasňany 187, 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 901 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2017 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu: MAKROB, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Krasňany 187, 013 03 Krasňany , IČO: 43 901 743 týmto, v zmysle ustanovenia § 81 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v znení neskorších predpisov, na
základe predchádzajúceho súhlasu udeleného správcovi Okresným súdom Žilina, Uznesením sp. zn.: 3K/6/2017
-222 zo dňa 11.2.2022, na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, súpisová zložka majetku
č.2, zverejneného v Obchodnom vestníku č.230/2017 s dňom vydania 04.12.2017, správca zo súpisu
všeobecnej podstaty vylučuje:
súpisovú zložku majetku č.2 - peňažná pohľadávka vo výške 12.500 EUR, zmluvná pokuta za porušenie
povinnosti v zmysle ustanovenia §11 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K012115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budvesel Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/104/2021 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/104/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Budvesel, nar. 17.05.1991, trvalý pobyt Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Budvesel, s miestom podnikania Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava, IČO: 47
071 826 vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
1. Predmetom predaja je osobné motorové vozidlo:

Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, VIN: WVWZZZ1JZYD134677, EČV: LM149DN, rok výroby: 1999.
Hodnota: 500,- eur

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku na ktorý sa
ponuka vzťahuje. Ponuky sa doručujú správcovi na adresu: Mgr. Lubomír Kadura, správca 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

263

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

dlžníka Ján Budvesel, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.

Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia, než hodnota ponúkaného majetku určená
správcom v obchodnom vestníku č. 233/2021.
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra. V prípade
podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo jeho úradne
overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť.
5. Správca vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu správca uzavrie kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude
splatná pri podpise zmluvy.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju ponuku zvýšili a aby svoje nové
ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 5 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0908 928 876, e-mail: lubo.kadura@gmail.com, alebo na adrese
správcu:
Mgr. Lubomír Kadura, ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.

Mgr. Lubomír Kadura, správca
Spisová značka súdneho spisu: 1OdK/104/2021
Spisová značka správcu: 1OdK/104/2021 S1317

K012116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 857, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1992
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/14/2022 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/14/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Tibor Husák, nar. 20.02.1992, trvale bytom Svrčinovec 857,
023 12 Svrčinovec, podnikajúceho pod obchodným menom Tibor Husák, s miestom podnikania: Svrčinovec 857,
023 12 Svrčinovec, IČO: 50 861 344, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu:
office@spks.sk.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K012117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 857, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1992
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/14/2022 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Tibor Husák, nar. 20.02.1992, trvale bytom Svrčinovec 857,
023 12 Svrčinovec, podnikajúceho pod obchodným menom Tibor Husák, s miestom podnikania: Svrčinovec 857,
023 12 Svrčinovec, IČO: 50 861 344, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K012118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 1. mája 724/109, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 560 750
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2019 - S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom ponukovom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dňa 04.02.2022 bolo v OV č. 24/2022 publikované Oznámenie správcu:
"Verejné ponukové konanie II. kolo"
k nasledovným súpisovým zložkám všeobecnej podstaty Úpadcu:
Umelecké dielo (maľba) s názvom Liptovské Hole, autor Petráš
Umelecké dielo (maľba) s názvom Jar pod Brancom, autor Petráš
(ďalej len „Ponukové konanie“).
S poukazom na to, že v lehote na predkladanie ponúk v Ponukovom konaní mi ako správcovi Úpadcu nebola
doručená žiadna ponuka, oznamujem, že Ponukové konanie nebolo úspešné.

JUDr. Erik Končok, správca

K012119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1593/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2021
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 Žilina dňa 07.09.2021, sp. zn. 2OdK/89/2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 177/2021 zo dňa 14.09.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Pecko, nar. 17.12.1973,
trvale bytom Nitrianska 1593/2, 010 08 Žilina (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'').
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

266

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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 Peter Pecko, nar. 17.12.1973, Nitrianska
1593/2, 010 08 Žilina 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

K012120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 2963/24, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7K/19/2021/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/19/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Typ
súpisovej
zložky
majetku
2. Nehnuteľná
vec

Druh súpisovej zložky majetku

Hodnota v Spoluvlastnícky Súpisová
EUR
podiel
hodnota v
EUR

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v SR, okres Galanta, obec Sereď, k.u. Dolný 80 000,00 1/4
Čepeň, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Galante na LV č.
190 a to pozemok parcela registra C-KN číslo 471/45 ostatná plocha o výmere
40m2, pozemok parcela registra C-KN číslo 471/226 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 171m2, pozemok parcela registra C-KN číslo 471/227
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72m2, pozemok parcela registra C-KN
číslo 471/229 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4m2 a stavba- rodinný
dom súpisné číslo 2963 postavený na pozemku parcela registra C-KN číslo
471/226 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171m2

80 000,00

V Ružomberku dňa 22.02.2022
JUDr. Michal Brož, správca

K012121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sportunion, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radoľa 464, 023 36 Radoľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 519 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 10K/2/2021 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, úpadcu: Sportunion, s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Radoľa 464, 023 36 Radoľa, IČO: 47 519 355 týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa
18.02.2022 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa:
Slovenská republika- Daňový úrad Žilina so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina, ktorou si veriteľ
prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 31,20 Eur.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 18. 02. 2022.
V Liptovskom Mikuláši dňa 22.02.2022
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K012122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 4486 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/113/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ján Junas, nar.:
11.05.1983, trvale bytom Majakovského 4486/5, 036 01 Martin, v konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina, sp. zn. 3OdK/113/2021, 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:
- EOS KSI Slovensko s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, doručená dňa 22.02.2022 ako
Prihláška pohľadávky por. č. 1 zo dňa 22.02.2022, celková prihlásená suma: 3.239,03 EUR.
V Žiline, dňa 22.02.2022
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K012123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Briestenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podľa Registra obyvateľov SR trvale pobytom Bytča bez označenia
súpisného čísla, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2014
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov a rozdelenie výťažku medzi jednotlivých veriteľov
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Peter Briestenský, nar. 24.01.1966, podľa
Registra obyvateľov SR trvale pobytom 014 01 Bytča, občan SR, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažkov zaradených do konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov predstavuje
sumu: 45.931,79 Eur.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku predstavuje za
obdobie celého konkurzu sumu: 21.462,56 Eur; súdny poplatok predstavuje sumu: 91,50 Eur, t.j. celková suma
pohľadávok proti podstate tak predstavuje sumu 21.554,06 Eur.
Celková suma výťažkov zaradených do konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov

45.931,79 €

Pohľadávky
podstate:
Všeobecná podstata
Súdny poplatok
Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov po odpočítaní celkovej sumy pohľadávok proti podstate

proti
21.462,56 €
91,50 €
24.377,73 €

Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov po odpočítaní celkovej sumy pohľadávok proti podstate
predstavuje sumu: 24.377,73 Eur.
Správca určuje zástupcovi veriteľov (namiesto veriteľského výboru) 15-dňovú lehotu na schválenie konečného
rozvrhu výťažku, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu.
Z konečného výťažku pre nezabezpečených veriteľov v sume 24.377,73 Eur pripadajú na jednotlivých veriteľov
v závislosti od výšky zistených súm pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu k celkovej sume všetkých zistených súm pohľadávok v konkurze a od zisteného poradia ich uspokojenia
zo všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov úpadcu, nasledovné sumy:
VERITEĽ
(por. č. v zozname pohľadávok)

E

4 863,50 €

6,416

Pomerná
časť
výťažku z VP podľa
konečného rozvrhu
v EUR
1 564,10 €

E

17,37 €

0,023

5,59 €

E
E

7 109,00 €
23 562,76 €

9,378
31,085

2 286,25 €
7 577,76 €

E

2 277,39 €

3,004

732,41 €

D

0,- €

0,000

0,- €

E

2 142,24 €

2,826

688,94 €

E

6 968,66 €

9,193

2 241,11 €

E

24 885,59 €

32,830

8,003,18 €

E

16,50 €

0,022

5,31 €

E

1 169,66 €

1,543

376,16 €

E

99,50 €

0,131

32,00 €

E

1 379,59 €

1,820

443,67 €

Zistená
suma
Suma k uspokojeniu Pomerné
pohľadávok
Poradie[1] podľa
konečného uspokojenie
v EUR
rozvrhu VP
z výťažku VP %

SR - Krajský súd v Bratislave (1)
4 863,50 €
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
17,37 €
(2)
Chlapík Martin, JUDr. Ing. (3)
7 109,00 €
Heľo Ján (4)
23 562,76 €
Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35 757 086
2 277,39 €
(5)
Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35 757 086 (5) –
19,25 €
zmluvná pokuta
SR - Krajský súd v Bratislave (7)
2 142,24 €
ČSOB, a.s. (OTP Banka Slovensko, a.s.) (9)
– zostatok zabezpečenej pohľadávky po
6 968,66 €
uspokojení z konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia majetku oddelenej podstaty
ČSOB, a.s. (OTP Banka Slovensko, a.s.) (9)
–
uplatnená
ako
nezabezpečená 24 885,59 €
pohľadávka
SR - Krajský súd v Bratislave (10)
16,50 €
Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408
1 169,66 €
(11)
SR - Krajský súd v Bratislave (13)
99,50 €
Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408
1 379,59 €
(14)
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Mesto Dubnica nad Váhom (15)
145,78 €
Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408
1 164,10 €
(16)
Spolu
75.820,89 Eur

Deň vydania: 25.02.2022

E

145,78 €

0,192

46,88 €

E

1 164,10 €

1,536

374,37 €

75 801,64 €[2]

100,000

24 377,73 €

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
[1] „D“ – Podriadená pohľadávka (§ 95 ods. 2 ZKR), „E“ – Iná pohľadávka.
[2] Výpočet: Od celkovej zistenej sumy nezabezpečených pohľadávok konkurzných veriteľov v EUR
(75.820,89 Eur) správca odpočítal sumu pohľadávky uspokojovanej pod poradím „D“ – Podriadená pohľadávka (§
95 ods. 2 ZKR) v EUR (19,25 Eur).

K012124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8593/51A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/139/2021 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/139/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by pokryl
náklady konkurzu. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. V
zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Martine, 22.2.2022
JUDr.

Janka

Grolmusová,

správca

K012125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Kuželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 652, 013 61 Kotešová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/135/2018/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/135/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Emília Kuželová "v konkurze", nar.: 26.06.1953, bytom: Buková 652, 013 61 Kotešová/ďalej len ako aj "úpadca"/
SÚPIS MAJETKU - všeobecná podstata
I. Nehnuteľnosti
por.č.

popis

výmera v
m2

číslo
LV

katastrálne
územie/obec

okres

spoluvl.
Podiel

súpisová
hodnota

Pozemok: parcela KN-E č. 1220 - Orná
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Pozemok: parcela KN-E č. 1220 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 1220 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 1221/2 Orná pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 1221/3 Orná pôda
Pozemok: parcela KN-C č. 1214/11 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1214/12 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-E č. 1339 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1339 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 2099/2 Zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok: parcela KN-C č. 2100/2 Zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok: parcela KN-E č. 635/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 635/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1339 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1339 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 419 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 419 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 892/1 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 892/1 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 1219 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1219 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1219 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1219 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1219 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 571/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 571/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 571/3 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 593/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 593/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 691/1 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 691/2 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 697/1 Trvalý trávny porast
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669

Deň vydania: 25.02.2022
1/2730

- €

0

41/2730

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

4/240

- €

0

16/240

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

4/15

- €

0

1/15

- €

0

4/240

- €

0

16/240

- €

0

1/5

- €

0

6/15

- €

0

1/5

- €

0

568

6/15

- €

0

28075

2/1365

- €

0

28075

1/2730

- €

0

4/455

- €

0

28075

1/910

- €

0

28075

1/273

- €

0

288/2880

- €

0

36/2880

- €

0

864/14400

- €

0

479

108/14400

- €

0

305

79/5229

- €

0

7101

79/5229

- €

0

112

79/5229

- €

0

821

79/5229

- €

0

46863

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

4136

79/5229

- €

0

829

79/5229

- €

0

1488

Dolný Hričov

Žilina

669
1615
1489

Dolný Hričov

Žilina

629
844
1756

Dolný Hričov

Žilina

25
308
1402

Hliník nad Váhom

Bytča

308
18
1328

Kotešová

Bytča

39
594
1459

Kotešová

Bytča

594
2965
1460

Kotešová

Bytča

2965
181
1461

Kotešová

Bytča

181
568
1461

28075

Kotešová

1541

Kotešová

Bytča

Bytča

318
1641

Kotešová

Bytča

318
479
1808

Kotešová

Bytča

87
1907

Kotešová

Bytča
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Pozemok: parcela KN-E č. 697/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 697/3 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 697/4 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1291 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 582 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-E č. 689 - Trvalý
trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1929/1 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/1 Zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok: parcela KN-E č. 726/1 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 726/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 1294 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 525 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 539/2 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 540/2 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 541 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 548/1 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 548/2 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 563 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 569 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 570 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 592/1 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 592/2 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 757 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 806 - Lesný
pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 1297 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 1303 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 1323 Lesný pozemok
Pozemok: parcela KN-E č. 635/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 635/2 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/4 -
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72

79/5229

- €

0

26

79/5229

- €

0

4996

79/5229

- €

0

22686

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

77875

79/5229

- €

0

219

79/5229

- €

0

30668

79/5229

- €

0

658

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

1309

79/5229

- €

0

32043

79/5229

- €

0

2289

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

14557

840/3290772

- €

0

464358

840/3290772

- €

0

275017

840/3290772

- €

0

171977

840/3290772

- €

0

346

840/3290772

- €

0

507616

840/3290772

- €

0

655

840/3290772

- €

0

840/3290772

- €

0

297224

840/3290772

- €

0

147

840/3290772

- €

0

349896

840/3290772

- €

0

55009

840/3290772

- €

0

48575

840/3290772

- €

0

445249

840/3290772

- €

0

228555

840/3290772

- €

0

188970

840/3290772

- €

0

4/15

- €

0

30

1/15

- €

0

7005

864/14400

- €

0

1935
2109

7803

Kotešová

2110

Kotešová

Bytča

Bytča

223
2217

Kotešová

Bytča

19
111354

2218

Kotešová

Bytča

285842
2276

Kotešová

Bytča

30
2482

Kotešová

Bytča
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 762/4 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-E č. 704 - Orná
pôda
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/32 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/33 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/33 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/34 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/35 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/36 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/37 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/38 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/39 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/40 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/41 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/43 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/44 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/45 Ostatná plocha
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/17 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/17 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/17 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/17 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/17 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/18 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/18 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/18 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/18 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/18 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/19 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/19 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/19 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/19 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/19 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 -
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7005

Deň vydania: 25.02.2022
864/14400

- €

0

108/14400

- €

0

79/5229

- €

0

765

79/5229

- €

0

50

79/5229

- €

0

50

79/5229

- €

0

50

79/5229

- €

0

50

79/5229

- €

0

50

79/5229

- €

0

79/5229

- €

0

8

79/5229

- €

0

128

79/5229

- €

0

16

79/5229

- €

0

6

79/5229

- €

0

14579

79/5229

- €

0

2140

79/5229

- €

0

8

79/5229

- €

0

1669

2/1365

- €

0

1669

1/2730

- €

0

4/455

- €

0

1669

1/910

- €

0

1669

1/273

- €

0

3727

2/1365

- €

0

3727

1/2730

- €

0

4/455

- €

0

3727

1/910

- €

0

3727

1/273

- €

0

547

2/1365

- €

0

547

1/2730

- €

0

4/455

- €

0

547

1/910

- €

0

547

1/273

- €

0

7901

2/1365

- €

0

7901

1/2730

- €

0

4/455

- €

0

2527

Kotešová

Bytča

7005
10214

2909

Kotešová

Bytča

50
3090

1669

3727

547

7901

Kotešová

3146

Kotešová

3146

Kotešová

3146

Kotešová

3146

Kotešová

Bytča

Bytča

Bytča

Bytča

Bytča
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Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 Trvalý trávny porast
Pozemok: parcela KN-C č. 1930/20 Trvalý trávny porast
SPOLU:

Deň vydania: 25.02.2022

7901

1/910

- €

0

7901

1/273

- €

0

4 900,00 €

V Žiline dňa 25.08.2018 v znení aktualizácie dňa 22.02.2022
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K012126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňová 27, 034 83 Bešeňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/111/2021 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/111/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu:
1973, správca dlžníka: Peter Grešš, nar. 02.05.1982, trvale bytom: Bešeňová 27, 034 83 Bešeňová, do
01.09.2018 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Grešš, s miestom podnikania: Kratiny 421/4, 034 91
Hubová, IČO: 47 490 951, s pozastavenou činnosťou (ďalej ako „dlžník“) vyhlasuje v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty.

I. Predmet ponukového konania:
Osobné motorové vozidlo
WBAAP71000PN47118

BMW

320D,

EČ:

RK372CL,

čierna

metalíza,

rok

výroby:

2004,

VIN:

Súpisová hodnota: 2.300,- Eur

II. Podmienky ponukového konania
Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, v zalepenej obálke s označením: „Záväzná ponuka- 9OdK/111/2021NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15
(pätnásť) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí 15. dňom; v prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky,
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
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Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo
dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie
ponúk, v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň.
Predmet ponukového konania sa predáva za najvyššie ponúknutú cenu.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Podrobnú identifikáciu predmetu ponukového konania;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky bude:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overená kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny za daný predmet ponukového
konania na účet konkurznej podstaty, č.ú.: SK02 8330 0000 0022 0177 3666 vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá cena. O vyhodnotení ponúk
správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového
konania, a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet predaja.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo predmetné ponukové konanie zrušiť.
Všetky náklady spojené s prevodom predmetu predaja znáša úspešný záujemca.
V zmysle ustanovenia § 167r ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov od speňaženia veci.
Bližšie informácie o predmetoch ponukového konania môže záujemca zistiť u správcu na telefónnom čísle: 0908
488 688 alebo na emailovej adrese: kadakova.maria@gmail.com. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
Mgr. Mária Kadáková, správca
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K012127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polic Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/45/2021 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Mária Kadáková, adresa kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca dlžníka: Anton Polic, nar.
22.04.1962, trvale bytom 010 01 Žilina, prechodný pobyt: Skotňa 376/8, 010 01 Žilina(ďalej ako „dlžník“), týmto v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K012128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4 / 25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca, so sídlom kancelárie: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, konkurzný správca
úpadcu: Veronika Koniarová, bytom: Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 19. 06. 1991,
týmto

oznamuje,

že Návrh opraveného konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty zo dňa 02. 02. 2022 zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 28/2022 zo dňa 10. 02. 2022 nebol príslušným súdom vykonávajúcim pôsobnosť
veriteľského výboru schválený.
V zmysle stanoviska príslušného súdu správca splnil schválený Konečný rozvrh výťažku, ktorého návrh
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 10/2022 zo dňa 17. 01. 2022 a nerozvrhnutý zostatok výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty správca rozvrhne doplňujúcim rozvrhom výťažku.
Návrh opraveného konečného rozvrhu zo dňa 02. 02. 2022 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2022
zo dňa 10. 02. 2022 sa tým stáva bezpredmetným.
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Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K012129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4 / 25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca, so sídlom kancelárie: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, konkurzný správca
úpadcu: Veronika Koniarová, bytom: Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 19. 06. 1991,
týmto

oznamuje

zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť doplňujúci rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti Veriteľský
výbor 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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti
podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom na e-mailovej
adrese: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K012130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Draškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 1, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.2.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2021 S 1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/79/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Oto Draškovič, nar.13.2.1979, bytom 026
01 Dolný Kubín , končí

K012131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavrík Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnícka 39/14, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/120/2021 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/120/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Lukáš Vavrík, nar.2.3.1992, bytom
Požiarnícka 39/14, 010 03 Žilina Považský Chlmec končí

K012132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Kapanik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 1321, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.2.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/1112021 S 1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/111/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
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nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka : Dominik Kapaník, nar.20.2.1993, bytom
013 62 Veľké Rovné 1321, končí

K012133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOENVIRO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 839 622
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu LESOENVIRO, s. r. o.
so sídlom: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 43 839 622, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 74805/L
(ďalej len „Úpadca“)
Sp. zn.:

1K/14/2021

Miesto konania:

veľká zasadacia miestnosť budovy na ul. Vojtecha Tvrdého 793/21 v Žiline

Dátum a čas konania: 14.02.2022 o 12:00

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
2. Zdenka Kovaříková, nar. 15.01.1986, bytom: Nad kostolom 112/28, Dubnica nad Váhom
3. Miloš Šenkár, nar. 28.2.1973, bytom Tulská 2979/24, Žilina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Voľba predsedu veriteľského výboru podľa § 38 ods. 1 ZKR
Rôzne
Záver

Priebeh schôdze:
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Ad 1. Otvorenie schôdze
Po prezentácií členov veriteľského výboru zvolených na prvej schôdzi veriteľov vo veci konkurzu vyhláseného na
majetok Úpadcu konanej dňa 14.02.2022, prítomní členovia veriteľského výboru zvolali spomedzi seba predsedu
dnešného zasadnutia, a to spoločnosť SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270, sídlo: Framborská 12, 010 01
Žilina.
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľského výboru je v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopná.
Predseda schôdze oboznámil prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu s programom dnešnej schôdze.

Ad 2. Voľba predsedu veriteľského výboru podľa § 38 ods. 1 ZKR
Predseda schôdze vyzval prítomných členov veriteľského výboru Úpadcu na predloženie návrhov na voľbu
predsedu veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina, navrhol za
predsedu veriteľského výboru veriteľa - Zdenka Kovaříková, nar. 15.01.1986, bytom: Nad kostolom 112/28,
Dubnica nad Váhom.
Člen veriteľského výboru Zdenka Kovaříková, nar. 15.01.1986, bytom: Nad kostolom 112/28, Dubnica nad
Váhom, navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa – spoločnosť SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270,
sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina.
Člen veriteľského výboru, Miloš Šenkár, nar. 28.2.1973, bytom Tulská 2979/24, Žilina, navrhol za predsedu
veriteľského výboru veriteľa – spoločnosť SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270, sídlo: Framborská 12, 010 01
Žilina.
Na základe výsledkov hlasovania členov veriteľského výboru Úpadcu bolo prijaté

uznesenie č. 1:
Za predsedu veriteľského výboru bol nadpolovičnou väčšinou hlavo zvolený člen veriteľského výboru,
spoločnosť SIRS-Akvizície, a.s., IČO: 50 647 270, sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina.

Ad 3. Rôzne
V rámci tohto bodu predseda schôdze vyzval prítomných členov veriteľského výboru na predloženie návrhov na
prípadne doplnenie programu, resp. na prerokovanie ďalších záležitostí. Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní
členovia veriteľského výboru nepredniesli žiadne návrhy, predseda schôdze prikročil k ďalšiemu bodu programu.

Ad 4. Záver
Po prečítaní zápisnice vyzval predseda schôdze prítomných členov veriteľského výboru na vznesenie prípadných
námietok proti prijatým uzneseniam, resp. priebehu schôdze.
Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, predseda
schôdze o 12:30 hod. ukončil schôdzu členov veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť.
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Zapísal:

_________________
SIRS-Akvizície, a.s.
Ing. George Trabelssie, predseda predstavenstva

Prítomní:

_________________
SIRS-Akvizície, a.s.
Ing. George Trabelssie, predseda predstavenstva

_________________
Zdenka Kovaříková

_________________
Miloš Šenkár

K012134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kulich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 763/18, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1991
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2022 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovský spis je prístupný na nahliadnutie v pracovných dňoch v kancelárii správcu na adrese Martina Rázusa
146/23, 984 01 Lučenec, kedykoľvek na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, ktorý je možný na
telefónnom čísle 0908 937 372, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese spravkyna@hellenbart.com.

Súčasne oznamujeme, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 a 11 zákona číslo
7/2005 Z. z. je SK94 0900 0000 0051 1706 5695. Pre identifikáciu veriteľa je potrebné uviesť variabilný symbol
272022 a špecifický symbol, ktorým je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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Viktória Hellenbart, komplementár

K012135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Harach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 303/40, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1961
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/9/2022 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/9/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovský spis je prístupný na nahliadnutie v pracovných dňoch v kancelárii správcu na adrese Martina Rázusa
146/23, 984 01 Lučenec, kedykoľvek na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, ktorý je možný na
telefónnom čísle 0908 937 372, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese spravkyna@hellenbart.com.

Súčasne oznamujeme, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 a 11 zákona číslo
7/2005 Z. z. je SK94 0900 0000 0051 1706 5695. Pre identifikáciu veriteľa je potrebné uviesť variabilný symbol
592022 a špecifický symbol, ktorým je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Viktória Hellenbart, komplementár

K012136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piliarová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balkán 1760/47, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/417/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/417/2021
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 Banská Bystrica dňa 12.11.2021, sp. zn. 5OdK/417/2021 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 225/2021 zo dňa 24.11.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Iveta Piliarová, nar.
07.02.1975, trvale bytom Balkán 1760/47, 960 01 Zvolen (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 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
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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 Iveta Piliarová, nar. 07.02.1975, Balkán
1760/47, 960 01 Zvolen končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K012137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokoš Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 694/39, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/2/2022 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/2/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ján Mokoš, nar. 22.01.1978, prechodne
bytom Drábsko 25, 976 53 Drábsko, trvale bytom Železničná 694/39, 987 01 Poltár, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Mokoš, s miestom podnikania Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava - Petržalka, IČO: 48180149,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 3379/24,
974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00. Termín
je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom na office.ba@sphyrna.sk.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K012138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokoš Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 694/39, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/2/2022 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/2/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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7OdK/2/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ján Mokoš, nar. 22.01.1978, prechodne
bytom Drábsko 25, 976 53 Drábsko, trvale bytom Železničná 694/39, 987 01 Poltár, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Mokoš, s miestom podnikania Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava - Petržalka, IČO: 48180149,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK21 0900 0000 0051 4253 2419.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K012139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 9/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1984
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci 2OdK/350/2021 vedenej na majetok dlžníka Jozef Berky, nar. 16.10.1984, trvale bytom
Železničná 9/27, 991 22 Bušince (ďalej ako „dlžník“) týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) správca zostavil rozvrh výťažku.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Banská Bystrica uznesením, č. k.: 2OdK/350/2021 zo dňa 30.09.2021, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka Jozef Berky, nar. 16.10.1984, trvale bytom Železničná 9/27, 991 22 Bušince, (ďalej aj ako „dlžník“)
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Berky a rozhodol
o ustanovení Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica do funkcie správcu
konkurznej podstaty dlžníka Jozef Berky. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
192/2021 zo dňa 06.10.2021.
Správca vykonal šetrenia ohľadom majetkových pomerov dlžníka, a to dotazovaním dlžníka ako aj tretích osôb –
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Centrálny depozitár cenných papierov SR,
a.s., a kataster nehnuteľností, Úrad geodézie kartografie a katastra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z vykonaného šetrenia bol zistený nasledovný majetok:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR uvádza, že dlžník je vlastníkom nasledovných nehnuteľností:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 278, kat. územie Bušince, obec Bušince, okres Veľký Krtíš, a to:
Pozemky:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

1.

Trvalý trávny porast

2299

Výmera
m2
1694

LV č.

Parcela reg.

Štát

278

C-KN

SR

Spoluvl.
podiel
1/1

Súpisová hodnota v Eur
200,00

Iný majetok zistený nebol. Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 226/2021 zo dňa 25.11.2021.
V súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,ZKR“) bolo v Obchodnom vestníku č. 231/2021 zo dňa 02.12.2021 zverejnené vyhlásenie 1. kola verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne majetok zaradený
do súpisu majetku zverejnený v Obchodnom vestníku č. 226/2021 zo dňa 25.11.2021, pričom na základe
predložených ponúk bola následne správcom dlžníka ako víťazná vyhodnotená ponuka pod por. č. 6 za sumu vo
výške celkom 373,00 Eur.
Správca zároveň záujemcov upozornil, že v zmysle ust. § 167r ods. 1 ZKR: ,,Oprávnená osoba podľa odseku 4 so
súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú“.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR: ,,Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu
ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.“
V zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR: ,,Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza.“
V zmysle ust. § 167b ods. 1 ZKR: ,,Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj
konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca koná v mene
a na účet dlžníka.“
V stanovenej lehote však žiadna oprávnená osoba v zmysle vyššie uvedených paragrafových znení ponuku
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty nevyužila.
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZKR Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu tak predstavuje suma 373,00 Eur.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávku voči dlžníkovi v základnej prihlasovacej lehote nasledovní nezabezpečení
veritelia:
SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje nároky prihlásil prihláškou nasledovný veriteľ:
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EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803.
V zmysle § 167l ods. 1 ZKR: ,,Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh“.
Dňa 02.02.2022 nám bola z obchodnej spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807 598 doručená prihláška pohľadávky, avšak táto bola správcovi doručená už po zverejnení Oznámenia
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 6/2022 zo dňa 11.01.2022, preto v zmysle vyššie uvedeného
paragrafového znenia správca na túto prihlášku pohľadávky neprihliada.
V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu
zostavenia tohto rozvrhu je vo výške 3.612,13 Eur.
V rámci konkurzu neprebiehajú žiadne spory, ktorými by mohol byť predmetný rozvrh výťažku dotknutý.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2022 zo dňa 11.01.2022
oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku.
1.1.

Vyčíslenie odmeny správcu za speňaženie všeobecnej podstaty

V zmysle ust. 7a Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je: ,,Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení 500 eur.“ Preddavok bol správcovi priznaný
uznesením zo dňa 30.09.2021.
Odmenu za predaj podielov na nehnuteľnostiach správca vyčíslil v zmysle ust. § 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky
č. 665/2005 Z. z. zo sumy hrubého výťažku vo výške 373,00 €, t. j. odmenu správca vyčíslil vo výške 52,22 €.
Podľa ust. § 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: ,,Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto“:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
V zmysle ust. § 24b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:
e) 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
1.2.

Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust.
písm. c) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % zo sumy
hrubého výťažku vo výške 373,00 €. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 0,75 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu: 373,00 Eur.
Náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR):
Suma
Veriteľ
Právny dôvod
v EUR
Advisors
k.s., Odmena správcu z výťažku (14 % z výťažku - § 20 ods. 1 písm. c) Vyhl.
správca
č. 665/2005 Z. z.)
52,22
Advisors
k.s., Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 10/2021
správca
až 02/2022 (§ 24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)
150,00
Okresný
súd
Banská Bystrica
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
0,75
Advisors
k.s.,
správca
Poštovné/Notár
22,08

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

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

223,05

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 149,95 Eur.
Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty správca určil ako podiel časti výťažku určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a
celkovej výšky pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
Určenie konečnej výšky uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
P.č. Veriteľ

Zostatok neuspokojenej
pohľadávky v Eur

1.

1827,29

2.
3.

Prihlásená
Zistená
Návrh uspokojenia
pohľadávka v Eur pohľadávka v Eur % podiel Suma
v Eur
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 1906,43
1906,43
0,5277855 79,14
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO:
35 724 803
SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 30, 39,83
39,83
0,0110267 1,65
813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 1665,87
1665,87
0,4611877 69,16
96 Bratislava, IČO: 35 792 752
SPOLU:
3612,13
3612,13
149,95

38,18
1596,71
3462,18

Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K012140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkovce 69, 991 27 Ďurkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1985
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/474/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/474/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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NEHNUTEĽNOSTI:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 52, k. ú. Dolinka, obec Dolinka, okres Veľký Krtíš:
POZEMOK:
1.
2.
3.
4.

parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.

CKN 1486/3 –
CKN 1486/4 –
CKN 1486/6 –
CKN 1486/7 –

záhrada o výmere 366 m2, súpisová hodnota 275,- €
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 559 m2, súpisová hodnota 700,- €
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 91 m2, súpisová hodnota 110,- €
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, súpisová hodnota 65,- €

STAVBA:
1. súpisné číslo 5 – Rodinný dom na parc. č. CKN 1486/6 a CKN 1486/7, súpisová hodnota

3 800,- €

pod B:3 v podiele dlžníka 1/4.

V Rimavskej Sobote dňa 22.02.2022
Konkurzy AA, k. s.

K012141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melania Líšková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6143/12, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6Odk/11/2021 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6Odk/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Nehnuteľné veci

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota

Dôvod zapísania majetku

7,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

27,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 116/3 o výmere 519 m2, druh pozemku:
záhrada, zapísaná na LV č. 1376, k. ú.: Stakčín
1/150

6,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 202 o výmere 8807 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1443, k. ú.: Stakčín
1/525

4,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 49 o výmere 2 031 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1349, k. 1/500
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 116/2 o výmere 1 100 m2, druh pozemku:
záhrada, zapísaná na LV č. 1375, k. ú.: Stakčín
1/75

Parcela “E KN“ č. 392 o výmere 8807 m2, druh pozemku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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orná pôda, zapísaná na LV č. 1443, k. ú.: Stakčín
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

1/525

Deň vydania: 25.02.2022
2,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 488 o výmere 5303 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1443, k. ú.: Stakčín
1/525

3€

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 670 o výmere 1511 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1443, k. ú.: Stakčín
1/525

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 796 o výmere 5420 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1443, k. ú.: Stakčín
1/525

3,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 254 o výmere 6450 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1469, k. ú.: Stakčín
3/100

53,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 411 o výmere 5286 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

20,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 542 o výmere 7373 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

27,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 567 o výmere 9600 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

35,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 584 o výmere 8263 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

30,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 802/1 o výmere 4713 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

15,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 802/2 o výmere 1061 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1501, k. ú.: Stakčín
1/75

4,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

30,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

100,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

4,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 736 o výmere 107907 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: Stakčín
9/40000

6,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 738 o výmere 553763 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: Stakčín 9/40000

5,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

24,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

3,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

2,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

3,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

25,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

12,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

5,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

50,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

Parcela “E KN“ č. 712/61 o výmere 18520 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1637, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 713/10 o výmere 13886 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1637, k. ú.: 1/25
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 735 o výmere 66938 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: Stakčín
9/40000

Parcela “E KN“ č. 739/2 o výmere 389703 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: 9/40000
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 739/3 o výmere 47339 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: 9/40000
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 739/4 o výmere 30769 m2, druh
pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: 9/40000
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 740 o výmere 300149 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: Stakčín 9/40000
Parcela “E KN“ č. 742/1 o výmere 170590 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1646, k. ú.: 9/40000
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 898 o výmere 1307267 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1646, k. 9/40000
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 742/49 o výmere 19865 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1692, k. ú.: 1/3200
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 742/237 o výmere 193051 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1692, k. ú.: 1/3200
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 742/145 o výmere 5892 m2, druh
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Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok
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pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1734, k. ú.: 1/25
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 742/146 o výmere 4559 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, zapísaná na LV č. 1734, k. ú.: 1/25
Stakčín
Parcela “E KN“ č. 743/32 o výmere 3890 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 743/33 o výmere 3695 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 744/54 o výmere 2436 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 744/91 o výmere 1694 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 901/54 o výmere 1817 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 901/97 o výmere 2166 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1734, k. 1/25
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 744/1 o výmere 20245 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1738, k. 1/3200
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 894/2 o výmere 855304 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 1782, k. 1/336
ú.: Stakčín
Parcela “C KN“ č. 1860/2 o výmere 10993 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 2043, k. 1/184800
ú.: Stakčín
Parcela “C KN“ č. 1860/3 o výmere 1581 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 2043, k. 1/184800
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 901/1 o výmere 10700 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, zapísaná na LV č. 2484, k. 1/3200
ú.: Stakčín
Parcela “E KN“ č. 114 o výmere 348 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1372, k. 1/525
ú.: Stakčín

Zapísanie do súpisu:

Deň vydania: 25.02.2022
180,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

150,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

6,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

5,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

4,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

3,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

3,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

3,50 €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

100,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

1,- €

Majetok patriaci dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

05.01.2022

Správcovská
Správca konkurznej podstaty

a reštrukturalizačná,

k.

K012142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrba Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Palárika 373/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1986
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/348/2017
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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Deň vydania: 25.02.2022

náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.11.2017, sp. zn. 2OdK/348/2017 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 227/2017 zo dňa 29.11.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Štrba, nar.
28.05.1986, trvale bytom Jána Palárika 373/10, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená Mgr. Pavel Vrška, M.R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1255 (ďalej len ,,Predchádzajúci správca'').
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2020, sp. zn. 2OdK/348/2017 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 86/2020 zo dňa 06.05.2020, súd odvolal Predchádzajúceho správcu a do funkcie správcu
ustanovil správcu 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 § 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 Jozef Štrba, nar. 28.05.1986, Jána Palárika
373/10, 969 01 Banská Štiavnica končí.
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

K012143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 16, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/423/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/423/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Deň vydania: 25.02.2022

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.09.2021, ako aj vyjadrenia dlžníka v rámci súčinnosti zo dňa
24.01.2022, ako aj ďalšieho šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k.
5OdK/423/2021 na majetok dlžníka Peter Bartoš, nar. 22.06.1989, trvale bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec
sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 5OdK/423/2021 na majetok dlžníka Peter Bartoš, nar. 22.06.1989,
trvale bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K012144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1958
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/4/2022 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/4/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Juraj Urban, nar. 27.01.1958, trvale bytom Sliač, 962 31 Sliač
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14:00 hod.
v kancelárii správcu na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na
elektronickej adrese recovergroupks@gmail.com.

K012145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1958
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/4/2022 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/4/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 7OdK/4/2022 zo dňa 14.2.2022 bola spoločnosť RECOVER
GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku dlžníka Juraj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Urban, nar. 27.01.1958, trvale bytom Sliač, 962 31 Sliač (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 36/2022 dňa 22.2.2022.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

K012146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1958
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/4/2022 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/4/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: úpadcu Juraj Urban, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Juraj Urban, born on 27th of January
27.01.1958, trvale bytom Sliač, 962 31 Sliač oznamujem, že bol 1958, residing at Sliač, 962 31 Sliač, Slovak republic hereby I inform you,
na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica that District Court in Banská Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s
sp. zn. 7OdK/4/2022 zo dňa 14.2.2022 uverejnenom v property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution
Obchodnom vestníku č. 36/2022 zo dňa 22.2.2022 vyhlásený No.7OdK/4/2022 dated 14th of February 2022 and published in the
konkurz úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu Commercial bulletin No. 36/2022 dated on 22nd of February 2022.
úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom the purpose to create such schedule was published in the Commercial
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vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3
28 ods. 3 ZKR).
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

K012147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 27, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2022 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2022
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Branislav Golian, nar. 12.03.1977, trvale bytom Ratka 27, 986 01 Fiľakovo oznamuje, že do správcovského spisu
č.k. 7OdK/1/2022 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť
o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na email
adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K012148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 27, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2022 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica, zn. správcu S1157, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Branislav Golian, nar.
12.03.1977, trvale bytom Ratka 27, 986 01 Fiľakovo, sp. zn. 7OdK/1/2022 týmto v súlade s § 167l ods. 5) v
nadväznosti na § 32 ods. 7) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený v Prima banka Slovensko a.s., IBAN : SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
V zmysle ustanovenia §32 ods. 7) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jozef Oravec, správca

K012149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenská Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 1353, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/411/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/411/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/553/2020 zo dňa 16.12.2020, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Anna
Kamenská, nar. 14.09.1958, trvale bytom: Horná Hriňová 1353, 962 05 Hriňová, podnikajúca pod
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obchodným menom: Anna Kamenská, IČO: 42 192 358, miesto podnikania: Horná Hriňová 1353, 962 05
Hriňová (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Šimon Odaloš, so sídlom
kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S 2014 (ďalej len „Správca“).
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. 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.“
Správca týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí. Zverejnením
tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K012150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ličková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5511/97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/3/2022 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/3/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Jana Ličková, nar. 26.01.1977, trvale bytom Uľanská cesta
5511/97, 974 01 Banská Bystrica, 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: Horná 13, 974
01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8:00 do 12:00 a od 13:00
do 15:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K012151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ličková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5511/97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/3/2022 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/3/2022

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníka: Jana Ličková, nar. 26.01.1977, trvale bytom Uľanská cesta
5511/97, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje
bankový
účet
vedený
vo Fio
banka,
a.s.,
pobočka
zahraničnej
banky
IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K012152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Zvarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 426/61, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/452/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/452/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Alžbeta Zvarová, nar.
22.02.1953, trvale bytom Rúbanisko II 426/61, 984 01 Lučenec, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 22.02.2022 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, ktorou si prihlásil
nezabezpečenú pohľadávku v celkovej výške 3.158,23 Eur. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K012153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboslava Papánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 3952/117, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/431/2021 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/431/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA (I. kolo)
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
Správca JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, ako správca konkurznej podstaty dlžníka
Mgr. Ľuboslava Papánová, nar. 06.11.1969, trvale bytom Malachovská cesta 3952/117, 974 05 Banská Bystrica
(ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 in fine ZKR v spojení s ustanovením 167p ods. 1
ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka:
Deň
zapísania

Č. Identifikácia súpisovej zložky majetku

Skúter značky Longjia LJ50QT, VIN L4HFTBBP7C6000088, rok výroby 2012, skúter bol dva
1. krát poškodený pri havárii a bol následne opravený. Skúter je plne pojazdný, no má niekoľko 26.01.2022
viditeľných škrabancov na laku. Skúter sa aktuálne sa nachádza u dlžníka, ktorý ním
disponuje a má pri sebe všetky doklady a kľúče.

Dôvod zapísania
§
167h
majetok
podliehajúci
konkurzu

Súpis.
hodnota

ZKR
400,- EUR

Vyššie identifikovaná súpisová zložka majetku bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 20/2022 zo dňa
31.01.2022.
Podmienky ponukového konania:
·

·
·
·

·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská
Bystrica najneskôr v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom platí, že účinky zverejnenia nastávajú až dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo toto
oznámenie v Obchodnom vestníku reálne zverejnené;
každý záujemca môže doručiť maximálne 1 ponuku, v prípade, ak jeden a ten istý záujemca doručí do
tohto verejného ponukového konania viacero jeho ponúk s rozličnými ponúknutými kúpnymi cenami,
správca si vyhradzuje právo neprihliadať na žiadnu z nich;
ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke so zreteľným označením „PONUKA
5OdK/431/2021 NEOTVÁRAŤ“ a to osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky, pričom lehota sa
považuje za zachovanú v prípade, ak je zásielka najneskôr v posledný deň lehoty doručená správcovi;
ponuka záujemcu musí obsahovať: a) presné označenie záujemcu (v prípade právnickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO; v prípade fyzickej
osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu), b) označenie majetku, o ktorého
kúpu má záujemca záujem; označenie musí byť zhodné s označením v súpise, c) ponúkanú kúpnu cenu,
d) kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo, príp. email, e) dátum a podpis oprávnenej osoby;
záujemca je povinný súčasne so zaslaním ponuky zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu na účet správcu IBAN: SK53 7500 0000 0040 1386 5300, vedený v ČSOB, a.s.,
inak sa na ponuku neprihliada, neúspešným záujemcom bude záloha vrátená do 10 kalendárnych dní
od vyhodnotenia ponúk a to na číslo účtu, z ktorého bola platba pripísaná na účet správcu;
záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní;
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní vyššie uvedené ponukové podmienky
a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a bezodkladne informuje všetkých záujemcov ohľadom ich úspechu, resp. neúspechu
v ponukovom konaní;
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží; správca neznáša náklady súvisiace
s jeho odovzdaním a prevodom majetku, nadobúdateľ je povinný zabezpečiť prevoz na svoje náklady;
správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, môžete správcu kontaktovať na emailovej adrese office@akpp.sk
alebo na telefónnom čísle 048/472 42 22.
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
JUDr. Marián Pataj, správca
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K012154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102 / 0, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu
: RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu OS Banská Bystrica zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) udeleného dňa
16.02.2022, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR:
Verejné ponukové konanie na speňaženie majetku - pohľadávka voči spoločníkovi Z. Rimóczimu. Majetok úpadcu
bol zapísaný do všeobecnej podstaty ako položka č. 3, súpis ktorej bol zverejnený v OV č. 57/2021 z 24.03.2021.
Súpisová hodnota predmetu speňažovania je 117 585,03 €.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu : Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE RZ spol. s r.o._ č. 1 – NEOTVÁRAŤ". Lehota na predkladanie
ponúk je do 8 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade podania viacerých ponúk rovnakým záujemcom
na predmet speňaženia sa na neskoršie doručenú ponuku neprihliada.
4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu. O otváraní obálok bude spísaná zápisnica.
5. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však v
100% výške súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky
podmienky ponukového konania.
6. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu.
Vlastníctvo k predmetu speňaženia prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena bude
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022

K012155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102 / 0, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu :
RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521 v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu OS Banská Bystrica zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) udeleného dňa
16.02.2022, vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR:
Verejné ponukové konanie na speňaženie majetku - pohľadávky z obchodného styku. Majetok úpadcu bol
zapísaný do všeobecnej podstaty ako položka č. 4, súpis ktorej bol zverejnený v OV č. 67/2021 z 09.04.2021.
Súpisová hodnota predmetu speňažovania je 38 075,90 €.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu : Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE RZ spol. s r.o._ č. 2 – NEOTVÁRAŤ". Lehota na predkladanie ponúk
je do 8 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade podania viacerých ponúk rovnakým záujemcom
na predmet speňaženia sa na neskoršie doručenú ponuku neprihliada.
4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu. O otváraní obálok bude spísaná zápisnica.
5. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však v 100%
výške súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
6. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 5 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu.
Vlastníctvo k predmetu speňaženia prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena bude
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022

K012156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIKO spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 481
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Konkurzy AA, k. s, so sídlom kancelárie B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota, správca úpadcu: TIKO
spol. s r. o. „v konkurze“, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, IČO: 31 589 481,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/16/2020, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu – zabezpečeného veriteľa, ktorým je Slovenská republika – Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, zo dňa 04.11.2021, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 zák.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 1. kolo dražby majetku patriaceho do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa.
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Konkurzy AA, k. s., B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská
Sobota
Miesto konania dražby: kancelária správcu B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 05.04.2022
Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.
Začiatok prezentácie účastníkov dražby je 30 minút pred otvorením dražby.
Účastníci dražby: Účastníkmi dražby môžu byť iba osoby spĺňajúce podmienky podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách. Účastníci dražby pred začatím dražby dražobníkovi predložia:
·
·
·
·
·
·

doklad o zložení zábezpeky,
doklad totožnosti,
pri právnickej osobe výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac
v prípade zastúpenia splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa na
dražbe,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách,
číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

Označenie predmetu dražby:
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Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu: TIKO spol. s r. o. „v konkurze“, so sídlom 979 01 Rimavská Sobota,
Hlavné námestie 13, IČO: 31 589 481, ktoré sú vedené Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom
katastrálnym na LV č. 1038 pre katastrálne územie Chrámec, obec Chrámec, okres Rimavská Sobota, a to:
pozemky:
parc. č. CKN 112/1 – záhrada o výmere 635 m2
v podiele dlžníka 1/1.
Opis predmetu dražby:
V skutočnosti sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza v k. ú. Chrámec, obec Chrámec, okres Rimavská Sobota.
Pozemok je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Ťarchy:
1. Záložné právo Daňového úradu Banská Bystrica na pozemok C KN parc. č. 112/1, podľa č.: 102902306/2016 (
Z 1769/2016 ), zapísané dňa 17.05.2016 – 75/2016
2. Záložné právo Daňového úradu Banská Bystrica na pozemok C KN parc. č. 112/1, podľa č.:
103774641/2016 103927313/2016 ( Z 3390/2016 ), zapísané dňa 23.09.2016 – 133/2016
Poznámky:
Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktoré vznikne od Daňového úradu
Banská Bystrica na pozemok C KN parc. č. 112/1, podľa č.: 102902306/2016 ( P 309/2016 ), zapísané dňa
02.05.2016 – 68/2016
Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktoré vznikne od Daňového úradu
Banská Bystrica na pozemok C KN parc. č. 112/1, podľa č.: 103774641/2016 ( P 621/2016 ), zapísané dňa
14.09.2016 – 127/16
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby – pozemku bola stanovená vlastným odhadom správcu v súlade s ust. § 77 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako súpisová hodnota majetku. Cena predmetu dražby je 1 905,- €.
Najnižšie podanie:
1 905,- €
Minimálne prihodenie:
100,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 380,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. ú. IBAN:
SK68 0900 0000 0051 6211 3545, VS: 00140, správa pre prijímateľa: zábezpeka, meno a priezvisko, resp.
obchodné meno záujemcu. Dražobná zábezpeka musí byť na vyššieuvedený účet pripísaná správcovi najneskôr
do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: v prípade bezhotovostného prevodu na účet výpis z účtu,
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z ktorého vyplýva úhrada zábezpeky alebo potvrdenie banky o vklade požadovanej zábezpeky na účet.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: neúspešným účastníkom dražby do 5 pracovných dní od skončenia dražby
prevodom na účet, z ktorého bola dražobná zábezpeka uhradená alebo na účet, ktorý dražobníkovi oznámi
účastník dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. ú. IBAN: SK68 0900 0000 0051 6211 3545, VS: 00140, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko,
resp. obchodné meno vydražiteľa, a to ihneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ohliadka predmetu dražby:
Ohliadka predmetu dražby sa uskutoční:
Dňa 11.03.2022 o 14.30 hod.
Dňa 25.03.2022 o 14.30 hod.
Záujemcovia o ohliadku sa prihlásia telefonicky najneskôr dva dni vopred pred stanoveným termínom ohliadky na
tel. č. 0905 731 345.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza naň vlastnícke právo
k predmetu dražby dňom udelenia príklepu, to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto
registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu
uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu. Dražobník vydá
vydražiteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej
zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník je povinný spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby,
ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom
odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú
v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Janka Antalová, Notársky úrad so sídlom Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 6 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
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dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu
alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné
vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Rimavskej Sobote, dňa 22.02.2022
Konkurzy AA, k. s., správca

K012157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamášová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1986
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2022 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Gizela Tamášová, nar. 21.10.1986,
trvale bytom Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii na adrese: Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v
čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180,
emailom: spravca@kuchtova.sk

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
MK Recovery, k.s. Správca

K012158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamášová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1986
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2022 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2022
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Gizela Tamášová, nar. 21.10.1986,
trvale bytom Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v
súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet
vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586, VS: 762022, do poznámky prosím uviesť
„konkurz, popieranie, Gizela Tamášová“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
MK Recovery, k.s., správca

K012159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamášová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1986
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2022 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Gizela Tamášová,
nar. 21.10.1986, trvale bytom Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 7OdK/6/2022 zo dňa 14.02.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Gizela Tamášová, date of birth 21.10.1986, address Jesenského 338/12, 049 16
Jelšava, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica No. 7OdK/6/2022 dated of 14th of February 2022 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2022 dňa
22.02.2022. Dňom 23.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 36/2022 on 22nd of February 2022.
Bankruptcy was declared on 23rd of February 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – MK Recovery k.s., Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – MK Recovery, k.s., Námestie
Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
In Banská Bystrica, on 22nd of February 2022

MK Recovery, k.s. správca konkurznej podstaty
MK Recovery. k.s. trustee

K012160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BISKA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 49B, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 717 789
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2K 10/2014 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 01.04.2014, č. k. 2K 10/2014, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 67/2014 dňa 07.04.2014 bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
BISKA s.r.o. so sídlom Švermova 49B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 436 717 789 - JUDr. Matúš Boľoš.
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.08.2021, č. k. 2K 10/2014, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 171/2021 dňa 06.09.2021 bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
BISKA s.r.o. „v konkurze“ so sídlom Švermova 49B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 436 717 789, (ďalej len
„Dlžník“) - Ing. Peter Medveď.
Zistený majetok úpadcu bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými položkami číslo 1 - 6:

1. Preddavok zložený na úhradu nákladov konkurzu:

1 659,70 Eur

2. Nadmerný odpočet za január 2014:

940,83 Eur

3. Zostatok na účte úpadcu (Tatra banka, a.s.):

80,38 Eur

4. Peňažná pohľadávka voči MRK - Contract Vlkanová:

53,21 Eur

5. Peňažná pohľadávka – (Pokuta uložená v zmysle zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení „Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu
do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom
predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka,
likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka):
6 700,00 Eur
6. Peňažná pohľadávka(zostatok na konkurznom účte):

1 706,91 Eur

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 33/2021 dňa 17.02.2022.

Celkový výťažok predstavuje sumu 11 140,56 Eur.

Správca v OV č. 32/2022 vydanom dňa 16.02.2022 pod K009942, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do konkurzného konania bolo prihlásených -- pohľadávok od 30 nezabezpečených veriteľov v celkovej sume
863 139,00 Eur:

1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Námestie SNP 98/2, 960 01 Zvolen, IČO: 00 151 700 (počet
pohľadávok: 1, prihlásená suma: 163,60 Eur)
2. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica, IČO: 00 166 375 (počet
pohľadávok: 1, prihlásená suma: 400,00 Eur)
3. Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO: 31 373 861, (počet pohľadávok: 3, prihlásená suma:
4 692,42 Eur)
4. Malupe, s.r.o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO:31 585 515 (počet pohľadávok: 37, prihlásená suma:
135 052,86 Eur) POPRETÁ
5. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031 (počet pohľadávok: 2,
prihlásená suma: 87,96 Eur)
6. Miroslav Greško – Bielostav, Tajov 1, Tajov, IČO: 10 835 016 (počet pohľadávok: 1, prihlásená suma:
357,83 Eur)
7. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, (počet pohľadávok: 5,
prihlásená suma: 30 216,74 Eur)
8. Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
(počet pohľadávok: 88, prihlásená suma: 110 856,35 Eur), postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
9. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 47 233 516 (počet
pohľadávok: 1, prihlásená suma: 41 375,90 Eur)
10. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava, IČO: 36 717 789
(počet pohľadávok: 75, prihlásená suma: 315 061,00 Eur), postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
11. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 (počet
pohľadávok: 4, prihlásená suma: 3 207,51 Eur)
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 644 030 (počet pohľadávok: 2, prihlásená suma: 38,53 Eur)
13. Union zdravotná poisťovňa, a.s. , Bajkaská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, (počet pohľadávok:
4, prihlásená suma: 2 621,93 Eur)
14. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA č. 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 949
799 (počet pohľadávok: 1, prihlásená suma: 849,00 Eur)
15. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482 (počet
pohľadávok: 1, prihlásená suma: 150,00 Eur)
16. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - Petržalka, IČO: 35 937 874,
(počet pohľadávok: 16, prihlásená suma: 50 289,30 Eur), postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.
17. REKMA – Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč, IČO: 36 223 760 (počet pohľadávok: 2,
prihlásená suma: 115 880,67 Eur) - POPRETÁ
18. Ing. Peter Svitok,Horná 93, 974 01 Banská Bystrica, nar. 22.05.1953 (počet pohľadávok: 5, prihlásená
suma: 19 867,73 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote a POPRETÁ
19. OHA s.r.o., Tulská 1358/6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 578 322 (počet pohľadávok: 15, prihlásená suma:
38 947,09 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote - POPRETÁ
20. RAVEN, a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 595 804 (počet pohľadávok: 1,
prihlásená suma: 5 196,33 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
21. Ivan Gavula, Hviezdoslavova 27/68, 965 01 Žiar nad Hronom, nar. 17.05.1955 (počet pohľadávok: 1,
prihlásená suma: 472,60 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
22. Pavol Šulko, Krížna 236/49, Heľpa, nar. 30.04.1961 (počet pohľadávok: 1, prihlásená suma: 416,60 Eur)
podaná po základnej prihlasovacej lehote
23. Peter Valek, Hečkova 1, 974 01 Banská Bystrica, nar. 23.05.1954 (počet pohľadávok: 1, prihlásená
suma: 576,51 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
24. Oľga Gredelová, Novozámocká 2477/9, 960 01 Zvolen, nar. 10.01.1958 (počet pohľadávok: 1, prihlásená
suma: 508,54 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
25. Ján Klesniak, Továrenská 22, 976 31 Vlkanová, nar. 17.05.1942 (počet pohľadávok: 1, prihlásená suma:
580,47 Eur)
26. Ján,Mešťan, J. Švermu 222, 976 68 Heľpa, nar. 11.02.1956 (počet pohľadávok: 1, prihlásená suma:
451,76 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
27. Ivan Nosáľ, Hronsecká 112 – Hronsek, 976 31 Vlkanová, nar. 08.05.1967 (počet pohľadávok: 1,
prihlásená suma: 578,69 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
28. Ing. Igor Pánik, Športová 13/55, 033 01 Liptovský Hrádok, nar. 30.06.1946 (počet pohľadávok: 1,
prihlásená suma: 338,27 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote
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29. Katarína Strečková, Karpatská 6171/1, 974 11 Banská Bystrica, nar. 12.04.1958 (počet pohľadávok: 1,
prihlásená suma: 613,03 Eur)
30. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava, IČO: 36 717 789
(počet pohľadávok: 1, prihlásená suma: 270,61 Eur), postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s.

Popreté pohľadávky:

1. REKMA – Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč, IČO: 36 223 760 (počet pohľadávok: 2,
prihlásená suma: 115 880,67 Eur) - POPRETÁ
2. OHA s.r.o., Tulská 1358/6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 578 322 (počet pohľadávok: 15, prihlásená suma:
38 947,09 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote - POPRETÁ
3. Ing. Peter Svitok,Horná 93, 974 01 Banská Bystrica, nar. 22.05.1953 (počet pohľadávok: 5, prihlásená
suma: 19 867,73 Eur) podaná po základnej prihlasovacej lehote a POPRETÁ

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
PRÍJMY DO VŠEOBECNEJ PODSTATY:
- Zvyšná časť preddavku na konkurz (§ 13 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)
Eur

1 659,70

Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:

- Peňažné pohľadávky - celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 9 790,86 €

Celková suma všeobecnej podstaty : 11 140,56 €

Výťažok znížený podľa ust. § 87 ods. 2 c, ZKR a to:

NÁKLADY KONKURZU :
Paušálna odmena správcu, náklady speňaženia a rozvrhu výťažku, nevyhnutné výdavku správcu spojené
s vedením konkurzu (odvolaný správca JUDr. Matúš Boľoš: 01.04.2014 – 31.08.2021)

-

Paušálna odmena správcu do prvej schôdze veriteľov (§ 43 ods. 1 Zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii Z. z. 2 788,28 Eur

1. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu do 31.08.2021:

Výdavky

od
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Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

- Rok
2018

- Rok
2019

- Rok
2020

-

Deň vydania: 25.02.2022
Výdavky
15.04.2014
31.08.2021

-

od
Výdavky
JUDr.
do
Tomáš Boľoš spolu

Predchádzajúci správca - JUDr.
Matúš Boľoš
Bankové poplatky a daň 57,30 € 54,18 € 95,59 € 83,34 € 89,16 € 77,54 € 84,00 € 63,00 €
úrokov
Pauš. náhr. nákl. za vdenie kanc. (§24b, písm d, Vyhl. 665/2005 Z.z.)
Účtovné práce (CreditGenero s.r.o.) 180,00 € 1 092,00 1 032,00 1 032,00 180,00 €
€
€
€
Archivácia
Poplatky
bánk
za 239,93 €
poskytnutie súčinnosti
Právne služby
Telefonické poplatky
Poštovné
74,45 €
Kolky
Cestovné
9,11 €
Kancelárske potreby
Internet. služby
Notárske poplatky
2,87 €
Znalecký posudok
Paušálna odmena SKP do 2 788,28
1. schôdze veriteľov
€
Odmena SKP zo speňaženia majetku (9 433,65 Eur), 13%
Daňové poradenstvo
DPH
DÚ - závislá činnosť
Poplatok súdu za konkurzné konanie = 0,2 % z výťažku (zák. č. 71/1992 Zb.) zo sumy 9 433,65 Eur
Náklady členov veriteľského výboru
Poplatky spojené s ukončením konkurzu (poštovné, bankové poplatky)
SPOLU
3 162,83
1 196,70 1 115,34 1 121,16
234,18 €
257,54 € 84,00 € 63,00 €
€
€
€
€

604,11 €
0,00 €
3 516,00 €
0,00 €
239,93 €
0,00 €
0,00 €
74,45 €
0,00 €
9,11 €
0,00 €
0,00 €
2,87 €
0,00 €
2 788,28 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7 234,75 €

1. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu do 28.02.2022 (novoustanovený správca
Ing. Peter Medveď):

Identifikácia

Výdavky - rok 2021

Výdavky
2022

Nový SKP - Ing. Peter Medveď
Bankové poplatky a daň úrokov
17,00 €
Pauš. náhr. nákl. za vdenie kanc. (§24b, písm d, Vyhl. 665/2005 Z.z.)
Účtovné práce (CreditGenero s.r.o.)
Archivácia
2 222,00 €
Poplatky bánk za poskytnutie súčinnosti
Právne služby
Telefonické poplatky
22,20 €
10,80 €
Poštovné
3,10 €
Kolky
Cestovné
65,94 €
Kancelárske potreby
10,74 €
Internet. služby
13,20 €
6,60 €
Notárske poplatky
Znalecký posudok
Paušálna odmena SKP do 1. schôdze veriteľov
Odmena SKP zo speňaženia majetku (11 140,56 Eur), 13%
1 448,27 €
Daňové poradenstvo
DPH
DÚ - závislá činnosť
Poplatok súdu za konkurzné konanie = 0,2 % z výťažku (zák. č. 71/1992 Zb.) zo sumy 22,28 €
11 140,56 Eur

-

rok Výdavky Ing. Peter Medveď
spolu
17,00 €
0,00 €
0,00 €
2 222,00 €
0,00 €
0,00 €
33,00 €
3,10 €
0,00 €
65,94 €
10,74 €
19,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 448,27 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22,28 €
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Náklady členov veriteľského výboru
Poplatky spojené s ukončením konkurzu (poštovné, bankové poplatky)
SPOLU
132,18 €

o

66,00 €
3 772,95 €

Deň vydania: 25.02.2022
0,00 €
66,00 €
3 908,13 €

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol. č .1 podľa § 20 ods. 4 písm. c) vyhlášky č.
665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 1 448,27 €

Odmena správcu zo speňaženia majetku spolu: 1 448,27 €

NÁKLADY KONKURZU SPOLU :

7 234,75 € (odvolaný správca JUDr. Matúš Boľoš ) + 3 907,12 € (novoustanovený správca Ing. Peter Medveď) =
11 141,87 €

Celkový rozvrh výťažku znížený o paušálnu odmenu správcu:
(11 141,87 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) - 2 788,28 € (paušálna odmena správcu) = 8
353,59 €)

Celkový rozvrh výťažku znížený o paušálnu odmenu správcu a odmenu správcu zo speňaženia majetku:
8 353,59 € - 1 448,27 € (výťažok znížený podľa § 87 ods. 2 c ZKR = 6 905,32 €

Celkový rozvrh výťažku znížený o nevyhnutné výdavky spojené s vedením konkurzu: 6 905,32 € - 4 446,47
€ – 2 459,13 € = - 0,28 €

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 0,00 €

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 43 315,64 €

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2022
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Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K012161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buša Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1987
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/8/2022 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Erik Buša, nar. 27.03.1987, trvale bytom Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15.00 hod.
Termín je nutné si vopred dohodnúť Emailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K012162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buša Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1987
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/8/2022 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/8/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Erik Buša, nar. 27.03.1987, trvale bytom Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú.
IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.
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 ust. § 32 ods. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa ust. § 32 ods. 19 z. č. 7/2005 Z. z. 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 ust. § 32 ods. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr
do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania
podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K012163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buša Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1987
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/8/2022 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/8/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
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Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
podstaty dlžníka, t. j. dlžníka Erik Buša, nar. 27.03.1987, trvale bytom Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč,
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banský Bystrica, spis. zn.: 7OdK/8/2022, zo dňa 14.02.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt
Erik Buša, born 27.03.1987, permanently residing Rimavská Seč 283, 980 42 Rimavská Seč, (hereinafter only
“the Bankrupt “), has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 7OdK/8/2022
dated 14th of February 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.02.2022. Dňom
23.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 22nd of February 2022. Bankruptcy was
declared on 23rd of February 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic
(§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered
the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku 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 trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
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sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
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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).
11. 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).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. 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 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-
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monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. 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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania 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).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania 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 zo dňa 20.05.2015
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th
May 2015.

Vo Vlkanovej dňa 23.02.2022 / In Vlkanová on the 23rd of February 2022

PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka
Trustee of the bankrupt

K012164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IZOGLAS s.r.o. " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 112 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2012 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/47/2012 zo dňa 06.02.2013, uerejneným v
Obchodnom vestníku č. 30/2013 dňa 12.02.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : IZOGLAS, s.r.o. so
sídlom Sládkovičova 112, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 817 (ďalej len úpadca) a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Viera Cibulová, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname
správcov vedeným ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1337 (ďalej len správca).
1/ Všeobecná časť
1.1. Oddelená podstata
správca po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu z údajov v účtovnej evidencii a v katastri nehnuteľností
zistil existenciu nehnuteľného majetku podliehajúcemu konkurzu. Jednalo sa o dvojizbový byt, nachádzajúci sa
v Banskej Bystrici, Kyjevské nám. č.14535/8 , zapísaní v KN, katastrálne územie Radvaň, na LV č. 6973, v časti
A/ Majetková podstata : parc. KN-C 2179/9 o výmere 1535m2, ost. plochy a parc. KN-C č. 2179/37 o výmere
2288m2, zast. plochy a nádvoria, v časti B/ Vlastníci :IZOGLAS, s.r.o. Sládkovičova 112, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 052 817 byt č. 57, 5. poschodie, vchod 8 spoluvlastnícky podiel v 1/1-ine, spoluvlastnícky podiel
k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu v 6060/1044764-inách v pomere k celku
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. KNC 2179/9 o výmere 1535m2, ost. plochy a parc. KN-C č.
2179/37 o výmere 2288m2, zast. plochy a nádvoria vo veľkosti 6060/1044764-inách v pomere k celku, v časti C/
Ťarchy : záložné právo pre pohľadávku VÚB a.s. ,Mlynské Nivy 1, Bratislava, záložné právo pre pohľadávku
Daňového úradu Banská Bystrica so zákazom nakladať s s nehnuteľnosťou (ďalej len oddelená podstata). Súpis
majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 94/2013 dňa 17.05.2013.
1.2. Speňažovanie majetku :
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na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa, Slovenskej konsolidačnej a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, (ďalej len zabezpečený veriteľ), zo dňa 17.10.2014 bola oddelená podstata
speňažená podľa ust. § 92 ods. 1 písm. c/, ods. 5, ods. 6 ZKR zorganizovaním dražby, podľa zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov. Vyvolávacia cena 77 300,00 bola určená znaleckým
posudkom znalca,Ing. Mariána Saksu, Starohorská 52, 974 11 Banská Bystrica č. 105/2015 zo dňa
05.06.2015.Dražbu uskutočnil dražobník, AUCTION-PRVÁ DRAŽOBNÁ, spol. s r.o., so sídlom dňa 10.08.2015.
Príklep bol udelený vydražiteľovi AT Contrakt, s.r.o., Beskydská 10, 974 01 Banská Bystrica, ktorý urobil podanie
v sume 62 540,- EUR, t.j. 80 % súpisovej hodnoty majetku.
1.3. Súdne spory
ohľadne majetku oddelenej podstaty boli vedené nasledovné súdne spory :
- Mgr. Július Ernek c/a Správca o vylúčenie majetku z konkurznej podstaty
- Správca c/a Mgr. Július Ernek o vypratanie bytu
- Správca c/a REALBYT s.r.o. Banská Bystrica o určenie pravosti, výšky a poradia
- REALBYT s.r.o. Banská Bystrica c/a správca o určenie pravosti, výšky pohľadávok
proti oddelenej podstate
- VÚB a.s. c/a správca o určenie pravosti, výšky a poradia zabezpečenej pohľadávky
Správca bol úspešný vo všetkých súdnych sporoch.
Správca v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 10/2022 dňa 17.01.2022 oznam o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. Dotknutý
zabezpečený veriteľ, ani veritelia pohľadávok proti oddelenej podstate v lehote 30 dní od zverejnenia tohto
oznamu nepodali námietky proti poradiu pohľadávok proti oddelenej podstate.

2/ Rozvrhová časť
Výťažok získaný speňažením oddelenej podstaty predstavuje sumu 62 540,00 EUR.
Pohľadávky proti oddelenej podstate podľa § 87 ZKR
1. náklady dražby, vrátane odmeny dražobníka :

2 950,64 EUR

(§ 87 ods.2 písm. a/ ZKR)
2. Poštovné, overovanie podpisov a listín

38,89 EUR

(§ 87 ods. 2 písm. c/ ZKR)
2. REAL BYT s.r.o. B. Bystrica
náklady správy bytu za obd. 02-12/2013

964,26 EUR

náklady správy bytu za 01-12/2014

1 056,12 EUR

náklady správy bytu za obd. 01-07/2015 (7 x 88.08 EUR)

616,56 EUR

(§ 87 ods. 2 písm. e/ ZKR)
3. Mesto Banská Bystrica
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52,80 EUR

4. Slovenská konsolidačná a.s. (DÚ B. Bystrica)
preddavok na odmenu a úhradu nákladov
predbežného správcu

1 659,70 EUR

(§ 87 ods. 2 písm. m/ ZKR)
spolu :

7 338,97 EUR

Súdny poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu :
(príloha zák. SNR č. 71/1992 Zb. v platnom znení, položka 5 písm. d/)
0,2 % zo sumy 62 540,00 EUR

125,00 EUR

Odmena správcu za speňaženie majetku oddelenej podstaty :
( § 20 ods. 1 písm. e/ a § 10 vyhl. Min. spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov, t.k. 62 540,00 EUR – 7 463,97 EUR = 55 076,03 EUR)
12 % zo sumy 55 076,03 EUR = 6 609,12 EUR + 20 % DPH =
Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa :

7 930,94 EUR

47 145,09 EUR

Zabezpečená pohľadávka oddeleného veriteľa vo výške 40 385,00 EUR bude z rozvrhu výťažku oddelenej
podstaty uspokojená v rozsahu 100 %.
Suma 6 760,09 EUR bude zahrnutá do všeobecnej podstaty.
V súlade s ust. § 96 ods. 5 ZKR určujem zabezpečenému veriteľovi na schválenie rozvrhu výťažku oddelenej
podstaty lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K012165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučiková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1765/29, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2021 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2021
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):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
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dlžníka: Zuzana Kučiková, nar. 22.08.1972, trvale bytom Švermova 1765/29, 974 04 Banská Bystrica, podnikajúci
pod obchodným menom Zuzana Kučiková, s miestom podnikania Novohradská 1000/28, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:
44601646, 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 16.02.2022 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika
309,88 €
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika
9 806,09 €

Insolvency services, k.s., správca

K012166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/356/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/356/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O VÝSLEDKU PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Šimon Odaloš, správca so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, ako správca dlžníka: Vladimír Šarišský, nar. 11.12.1962, trvale bytom: 986 01 Fiľakovské Kováče
97, obchodné meno: Vladimír Šarišský, IČO: 37 479 857, miesto podnikania: Osloboditeľov 37/37, 053 02
Spišský Hrhov (ďalej len „Dlžník“) v súlade s I. kolom verejného ponukového konania vyhláseným v Obchodnom
vestníku č. 27/2022 zo dňa 09.02.2022 oznamuje, že toto kolo ponukového konania bolo vyhodnotené ako
NEÚSPEŠNÉ.
V Banskej Bystrici dňa 22.02.2022
JUDr. Šimon Odaloš
správca dlžníka

K012167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gunda Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 335, 966 78 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/332/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/332/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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OZNAM O VÝSLEDKU PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Šimon Odaloš, správca so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, ako správca dlžníka: Ján Gunda, nar. 13.07.1967, trvale bytom: 966 78 Hrabičov 255, podnikajúci
pod obchodným menom: Ján Gunda, IČO: 44 093 594, miesto podnikania: 966 78 Hrabičov 255 (ďalej len
„Dlžník“) súlade s I. kolom verejného ponukového konania vyhláseným v Obchodnom vestníku č. 27/2022 zo dňa
09.02.2022 oznamuje, že toto kolo ponukového konania bolo vyhodnotené ako NEÚSPEŠNÉ.
V Banskej Bystrici dňa 22.02.2022
JUDr. Šimon Odaloš
správca dlžníka

K012168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodzáši Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 62, 986 01 Ratka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1949
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/25/2022 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/25/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.02.2022, sp. zn. 6OdK/25/2022, bol na majetok dlžníka:
Štefan Bodzáši, nar. 07.02.1949, trvale bytom Ratka 62, 986 01 Ratka, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Štefan Bodzáši - PE-AN, s miestom podnikania: Sládkovičova 5, 986 01 Fiľakovo, IČO: 32 626 312 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v
predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 32/2022, deň vydania 16.02.2022.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu 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.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

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

325

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

správca konkurznej podstaty

K012169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Okos Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Ildikó Okos, nar.:
02.04.1979, bytom Tulipánová 38, 979 01 Rimavská Sobota zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o nasledovné súpisové zložky:
Iná majetková hodnota:
Popis
Úroky z vkladov na konkurznom účte

Súpisová hodnota v EUR
0,27 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K012170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodzáši Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 62, 986 01 Ratka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1949
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/25/2022 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/25/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.02.2022, sp. zn. 6OdK/25/2022, bol na majetok dlžníka:
Štefan Bodzáši, nar. 07.02.1949, trvale bytom Ratka 62, 986 01 Ratka, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Štefan Bodzáši - PE-AN, s miestom podnikania: Sládkovičova 5, 986 01 Fiľakovo, IČO: 32 626 312 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v
predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 32/2022, deň vydania 16.02.2022.
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Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01
Zvolen, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323919.

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

K012171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodzáši Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratka 62, 986 01 Ratka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1949
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/25/2022 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/25/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny!
Appeal to register claims. It is necessary to keep all 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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
„Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
„Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Štefan Bodzáši, nar. 07.02.1949, trvale bytom Ratka 62, 986 01 Ratka, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Štefan Bodzáši - PE-AN, s miestom podnikania: Sládkovičova 5, 986 01 Fiľakovo, IČO:
32 626 312 (ďalej v texte aj dlžník“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa
10.02.2022, sp. zn. 6OdK/25/2022, bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, as the bankruptcy trustee of : Štefan Bodzáši, date of birth: 07.02.1949, domicile: Ratka 62, 986 01
Ratka, Slovak republic, business name: Štefan Bodzáši - PE-AN, identification number: 32 626 312, place
of business: Sládkovičova 5, 986 01 Fiľakovo, Slovak republic, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“,
our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated 10.02.2022, No.
bankruptcy 6OdK/25/2022, declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 32/2022, deň
vydania 16.02.2022. Dňom 17.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 32/2022, on
date of issue 16.02.2022. Bankruptcy was declared on 17.02.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:

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

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

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.
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)

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

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

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

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

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

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

Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

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

The application form can be found on the website
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

www.justice.gov.sk

or

https://e-

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

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

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

330

Obchodný vestník 39/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.02.2022

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

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

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

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

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

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

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

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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)

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K012172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Melicherčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Melicherčík, nar. 23.02.1995, trvale bytom Magurská 6439/8, 974 11
Banská Bystrica zverejnil v Obchodnom vestníku č. 26/2022 zo dňa 08.02.2022 oznámenie o vyhlásení 1. kola
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. V lehote určenej na
predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Správca vyhodnotil ponukové konanie ako
neúspešné.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K012173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Melicherčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2021
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Melicherčík, nar. 23.02.1995, trvale bytom Magurská 6439/8,
974 11 Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
P.č. Popis

1.

Evidované v obchodnom registri: Podiel
na Súpisová
základnom imaní hodnota
v Eur

Obchodný podiel v spoločnosti Buy and Sell s.r.o., so Okresný súd Banská Bystrica, 1/1
sídlom Magurská 6439/8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: oddiel: Sro, vložka č. 37477/S
52 699 498

2.355,- Eur

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu správcu Mgr. et Mgr. Gabriela
Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením:
„PONUKA – 4OdK/182/2021 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK03
1111 0000 0015 5843 3002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Banská
Bystrica. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osobanepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „záloha Melicherčík“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
3. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
4. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 100 253 alebo mailom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skp.turcakova@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
5. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
6. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný
uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K012174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Dírerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1582/35, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/421/2021 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/421/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: Zuzana Dírerová, nar. 28.03.1989, bytom Rybárska 1582/35, 962 31
Sliač, občianka SR týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, nakoľko prvé kolo verejného ponukového konania nebolo úspešné:
Vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania.
Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
obchodnej spoločnosti Top Floor s. r. o., so sídlom: ČSA 963, 962 31 Sliač, IČO: 52 908 372, registrácia: Okresný
súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38436/S, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000,- EUR k
základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000,- EUR; menovitá hodnota: 5.000,- EUR.
Obchodný podiel je zapísaný do zoznamu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súpisovej hodnote 5.000,EUR.
I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu odplatu za prevod
obchodného podielu a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si
záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 45 54 10 751, prípadne
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Minimálna ponúknutá odplata za prevod obchodného podielu nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú odplatu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu č. SK68 1100 0000 0029 2083 1367, VS 4212021.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku odplaty za prevod obchodného podielu v eurách.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
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 doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Zuzana Dírerová– NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na odplatu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po
skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K012175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáčik Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 5949 / 7, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2021 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/417/2021 zo dňa 12.11.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 225/2021 dňa 24.11.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miloš Žáčik, nar.
25. 08. 1954, trvale bytom Nám. Ľ. Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno: Miloš Žáčik, s
miestom podnikania Nám. Ľ. Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43323120 (ďalej v texte aj ako
„dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.02.2022

Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, značka správcu S1614 (ďalej v texte aj ako „správca“).

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. 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.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1.
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.
2. 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.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a 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: Miloš Žáčik, nar. 25. 08. 1954, trvale bytom Nám. Ľ. Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica,
obchodné meno: Miloš Žáčik, s miestom podnikania Nám. Ľ. Štúra 5949/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
43323120, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K012176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorec Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná Breznica 153, 962 34 Železná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1962
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/415/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/415/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.02.2022

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 12.11.2021, sp. zn. 5OdK/415/2021, bol na majetok
dlžníka: Peter Škorec, nar. 18.02.1962, trvale bytom: Železná Breznica 153, 962 34 Železná Breznica (ďalej v
texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v
predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 225/2021, deň vydania 24.11.2021.

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

Typ
P.č. súpisovej
zložky

p.
Druh
č./s.č.

1.

pozemok
KN

E

2.

pozemok
KN

C

3.

pozemok
KN

C

4.

pozemok
KN

5.

Stavba

6.

pozemok
KN

C

7.

pozemok
KN

C

8.

pozemok
KN

E

9.

pozemok
KN

C

10.

pozemok
KN

C

11.

pozemok
KN

E

12.

pozemok
KN

E

Výmera/
popis

obec

k.ú.

LV

Tŕnie

Budička

299 1/3648

816

lesný pozemok 4101

Zvolen

1156

záhrada

Žiar
nad
Pitelová
Hronom

Pitelová

431 1/4

a 91

Žiar
nad
Pitelová
Hronom

Pitelová

431 1/4

a 150

Žiar
nad
Pitelová
Hronom

Pitelová

431 1/4

Žiar
nad
Pitelová
Hronom

Pitelová

431 1/4

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
C
1158/2 plocha
nádvorie
1157

173

Rodinný dom

37

zastavaná
plocha
nádvorie

41

záhrada

22

záhrada

37

zastavaná
plocha
nádvorie

41

záhrada

22

28

210

Rodinný
dom

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/320

116

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/320

78

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/320

a 81

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/640

116

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/640

záhrada

78

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

448 15/640

záhrada

181

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

454 1/128

Železná
Breznica

Železná
Breznica

456 15/320

Železná
Breznica

Železná
Breznica

456 3/128

Železná
Breznica

Železná
Breznica

457 885/32000

Železná

Železná

a 81

zastavaná
plocha
a 171
Zvolen
nádvorie
zastavaná
pozemok
C
14.
33
plocha
a 171
Zvolen
KN
nádvorie
Pozn. Dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
13.

15.

pozemok
KN

C

pozemok
KN

C

pozemok

C

Spoluvl.
podiel

okres

33

34

záhrada

46

Zvolen

Evidencia
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
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Súpisová
hodnota
0,28 €

12500,00 €

75,94 €

108,75 €

10,97 €

37,97 €

54,38 €

5,48 €

4,24 €

160,31 €

80,16 €

25,44 €
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16.

pozemok
KN

C

17.

pozemok
KN

C

18.

pozemok
KN

C

19.

pozemok
KN

C

20.

pozemok
KN

C

21.

pozemok
KN

C

22.

pozemok
KN

C

23.

pozemok
KN

E

24.

pozemok
KN

E

25.

pozemok
KN

E

26.

pozemok
KN

E

27.

pozemok
KN

E

28.

pozemok
KN

E

29.

pozemok
KN

E

30.

pozemok
KN

E

31.

pozemok
KN

E

32.

pozemok
KN

E

33.

pozemok
KN

E

34.

pozemok
KN

E

35.

pozemok
KN

E

36.

pozemok
KN

E

37.

pozemok
KN

E

38.

pozemok
KN

E

39.

pozemok
KN

E

pozemok

E

34

35

35

36

36
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46

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

457 177/6400

a 1042

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

458 1440/32000

a 1042

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

458 1440/64000

a 141

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

459 15/320

a 141

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

459 6/64

záhrada
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie

40

záhrada

1404

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

460 1440/32000

40

záhrada

1404

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

460 1440/64000

232

lesný pozemok 27168

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

331

lesný pozemok 2282

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

367

lesný pozemok 1605

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

369

lesný pozemok 353

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

371

lesný pozemok 497

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

376

trvalý
porast

1086

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

378

lesný pozemok 4275

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

402

lesný pozemok 5760

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

403

lesný pozemok 9826

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

409

trvalý
porast

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

417

lesný pozemok 944

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

418

lesný pozemok 2292

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

516/2

lesný pozemok 67874

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

535

lesný pozemok 318

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

536

lesný pozemok 985

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

537

lesný pozemok 472

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

538

lesný pozemok 1069

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

Železná

Železná

trvalý

trávny

trávny

trávny

1683

Deň vydania: 25.02.2022
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,

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

338

25,44 €

937,80 €

468,90 €

132,19 €

264,38 €

1263,60 €

631,80 €

1,49 €

0,13 €

0,09 €

0,02 €

0,03 €

0,06 €

0,23 €

0,32 €

0,54 €

0,09 €

0,05 €

0,13 €

3,72 €

0,02 €

0,05 €

0,03 €

0,06 €
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40.

pozemok
KN

E

41.

pozemok
KN

E

42.

pozemok
KN

E

43.

pozemok
KN

E

44.

pozemok
KN

E

45.

pozemok
KN

E

46.

pozemok
KN

E

47.

pozemok
KN

E

48.

pozemok
KN

E

49.

pozemok
KN

E

50.

pozemok
KN

E

51.

pozemok
KN

E

52.

pozemok
KN

E

53.

pozemok
KN

E

54.

pozemok
KN

E

55.

pozemok
KN

E

56.

pozemok
KN

E

57.

pozemok
KN

E

58.

pozemok
KN

E

59.

pozemok
KN

E

60.

pozemok
KN

E

61.

pozemok
KN

E

62.

pozemok
KN

E

63.

pozemok
KN

E

pozemok

E
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559

trvalý
porast

trávny

553

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

560/1

trvalý
porast

trávny

4056

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

560/2

trvalý
porast

trávny

916

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

574

lesný pozemok 25021

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

577

lesný pozemok 384

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

578

lesný pozemok 4071

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

583/1

lesný pozemok 1038

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

586

lesný pozemok 1515

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

591

lesný pozemok 4160

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

599

trvalý
porast

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

602

lesný pozemok 2203

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

606

lesný pozemok 1179

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

607

lesný pozemok 2591

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

612

lesný pozemok 849

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

613

lesný pozemok 2921

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

614

lesný pozemok 693

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

615

lesný pozemok 2757

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

622

lesný pozemok 8115

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

683/1

lesný pozemok 41088

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

683/2

lesný pozemok 18545

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

683/3

lesný pozemok 9186

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

684

lesný pozemok 355472

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

685

trvalý
porast

trávny

2605

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

686

trvalý
porast

trávny

5957

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

490 1/3648

Železná

Železná

trávny

410

Deň vydania: 25.02.2022
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
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0,03 €

0,22 €

0,05 €

1,37 €

0,02 €

0,22 €

0,06 €

0,08 €

0,23 €

0,02 €

0,12 €

0,06 €

0,14 €

0,05 €

0,16 €

0,04 €

0,15 €

0,44 €

2,25 €

1,02 €

0,50 €

19,49 €

0,14 €

0,33 €

Obchodný vestník 39/2022
64.

pozemok
KN

E

65.

pozemok
KN

E

66.

pozemok
KN

E

67.

pozemok
KN

E

68.

pozemok
KN

E

69.

pozemok
KN

E

70.

pozemok
KN

E

71.

pozemok
KN

E

72.

pozemok
KN

E

73.

pozemok
KN

E

74.

pozemok
KN

E

75.

pozemok
KN

E

76.

pozemok
KN

E

77.

pozemok
KN

E

78.

pozemok
KN

E

79.

pozemok
KN

C

80.

pozemok
KN

C

81.

pozemok
KN

E

82.

pozemok
KN

E

83.

pozemok
KN

E

84.

pozemok
KN

E

85.

pozemok
KN

C

86.

pozemok
KN

C

87.

pozemok
KN

C

pozemok

C

Konkurzy a reštrukturalizácie

687

lesný pozemok 5509

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

688

lesný pozemok 21607

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

689/1

lesný pozemok 100402

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

689/2

lesný pozemok 1339

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

810

lesný pozemok 2910

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

816

lesný pozemok 13853

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

842

lesný pozemok 11927

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

853

lesný pozemok 25735

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

891

lesný pozemok 2100

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

933

lesný pozemok 102082

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

981

lesný pozemok 2409

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

1000

lesný pozemok 119500

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

142/1

orná pôda

1802

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

142/2

orná pôda

1078

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

142/3

orná pôda

488

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

175

záhrada

2419

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

178

záhrada

321

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

269

orná pôda

3045

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

287/1

orná pôda

1422

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

287/2

orná pôda

598

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

293

orná pôda

374

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

126/1

záhrada

542

Žiar
nad Trnavá
Hronom
Hora

Jalná

126/2

zastavaná
plocha
nádvorie

a 20

Žiar
nad Trnavá
Hronom
Hora

Jalná

126/3

záhrada

7

Žiar
nad Trnavá
Hronom
Hora

Jalná

zastavaná

Žiar

nad Trnavá

Deň vydania: 25.02.2022

490 1/3648

katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
490 1/3648
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
523 7/384
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
523 7/384
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
523 7/384
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
158826/
545
katastrálny
4000000000
odbor
OÚ ZV,
1005898/
548
katastrálny
4000000000
odbor
OÚ ZV,
609 48/6144
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
626 6/192
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
626 6/192
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
630 1/64
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
637 1/8
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
637 1/8
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
637 1/8
katastrálny
odbor
OÚ ZH,
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0,30 €

1,18 €

5,50 €

0,07 €

0,16 €

0,76 €

0,65 €

1,41 €

0,12 €

5,60 €

0,13 €

6,55 €

6,57 €

3,93 €

1,78 €

1,92 €

1,61 €

4,76 €

8,89 €

3,74 €

1,17 €

135,50 €

0,50 €

0,18 €

Obchodný vestník 39/2022
88.

pozemok
KN

C

89.

pozemok
KN

C

90.

pozemok
KN

C

91.

pozemok
KN

C

92.

pozemok
KN

C

93.

pozemok
KN

C

94.

pozemok
KN

E

95.

pozemok
KN

E

96.

pozemok
KN

E

97.

pozemok
KN

C

98.

pozemok
KN

E

99.

pozemok
KN

E

100.

pozemok
KN

E

101.

pozemok
KN

E

102.

pozemok
KN

E

103.

pozemok
KN

E

104

pozemok
KN

E

105.

pozemok
KN

E

106.

pozemok
KN

E

107.

pozemok
KN

E

108.

pozemok
KN

E

109.

pozemok
KN

E

110.

pozemok
KN

E

111.

pozemok
KN

E

pozemok

E

Konkurzy a reštrukturalizácie
a 40

Žiar
nad Trnavá
Hronom
Hora

126/4

plocha
nádvorie

440

záhrada

881

Zvolen

440

záhrada

881

441

záhrada

441

Deň vydania: 25.02.2022

Jalná

637 1/8

Železná
Breznica

Železná
Breznica

715 1365/3200

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

715 1365/64000

354

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

716 1440/32000

záhrada

354

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

716 9/400

452

záhrada

238

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

725 90/12800

479/1

orná pôda

9508

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

746

9216/
2949120

479/2

orná pôda

2035

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

746

9216/
2949120

515

orná pôda

829

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

768 7/384

731/2

zastavaná
plocha
nádvorie

a 904

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

813 81/12800

1003

záhrada

398

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

916 1/128

1004

záhrada

1

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

916 1/128

97

trvalý
porast

trávny

4481

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

100/2

trvalý
porast

trávny

663

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

140

trvalý
porast

trávny

9982

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

141

lesný pozemok 101773

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

143

trvalý
porast

61218

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

144/1

orná pôda

3817

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

144/2

orná pôda

2240

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

151

trvalý
porast

trávny

4547

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

153/1

trvalý
porast

trávny

3814

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

153/2

trvalý
porast

trávny

2118

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

155

trvalý
porast

trávny

890

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

183

trvalý
porast

trávny

1003

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

trvalý

trávny

Železná

Železná

trávny

katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
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1,00 €

112,74 €

56,37 €

47,79 €

23,90 €

5,02 €

5,94 €

1,27 €

3,02 €

114,41 €

0,62 €

0,01 €

0,25 €

0,04 €

0,55 €

5,58 €

3,36 €

0,21 €

0,12 €

0,25 €

0,21 €

0,12 €

0,05 €

0,05 €

Obchodný vestník 39/2022
112.

pozemok
KN

E

113.

pozemok
KN

E

114.

pozemok
KN

E

115.

pozemok
KN

E

116.

pozemok
KN

E

117.

pozemok
KN

E

118.

pozemok
KN

E

119.

pozemok
KN

E

120.

pozemok
KN

E

121.

pozemok
KN

E

122.

pozemok
KN

E

123.

pozemok
KN

E

124.

pozemok
KN

E

125.

pozemok
KN

E

126.

pozemok
KN

E

127.

pozemok
KN

E

128.

pozemok
KN

E

129.

pozemok
KN

E

130.

pozemok
KN

E

131.

pozemok
KN

E

132.

pozemok
KN

E

133.

pozemok
KN

E

134.

pozemok
KN

E

135.

pozemok
KN

E

pozemok

E

Konkurzy a reštrukturalizácie

226

trvalý
porast

trávny

227

trvalý
porast

trávny

228

trvalý
porast

trávny

238

trvalý
porast

trávny

239

trvalý
porast

trávny

250

trvalý
porast

trávny

266

trvalý
porast

trávny

275

trvalý
porast

trávny

286

trvalý
porast

trávny

328

trvalý
porast

trávny

340

trvalý
porast

trávny

342

trvalý
porast

trávny

361/1

trvalý
porast

trávny

361/2

trvalý
porast

trávny

361/3

trvalý
porast

trávny

361/4

trvalý
porast

trávny

381/2

trvalý
porast

trávny

411/1

trvalý
porast

trávny

459

orná pôda

461/1

trvalý
porast

trávny

474

trvalý
porast

trávny

476

trvalý
porast

trávny

483

trvalý
porast

trávny

504

trvalý
porast

trávny

trvalý

trávny

3114

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

407

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

1189

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

25476

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

736

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

5690

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

10978

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

418

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

6039

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

5503

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

1764

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

4163

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

46157

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

9259

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

675

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

2964

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

703

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

2381

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

2052

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

2978

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

7948

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

2505

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

5016

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

44219

Zvolen

Železná
Breznica

Železná
Breznica

957 1/3648

Železná

Železná

Deň vydania: 25.02.2022
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
katastrálny
odbor
OÚ ZV,
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0,17 €

0,33 €

0,07 €

1,40 €

0,61 €

0,31 €

0,60 €

0,02 €

0,33 €

0,30 €

0,10 €

0,23 €

2,53 €

0,51 €

1,85 €

8,13 €

0,04 €

0,13 €

0,11 €

0,16 €

0,44 €

0,14 €

0,28 €

2,42 €

Obchodný vestník 39/2022
136.

pozemok
KN

E

137.

pozemok
KN

E

138.

pozemok
KN

E

139.

pozemok
KN

E

140.

pozemok
KN

E

141.

pozemok
KN

E

142.

pozemok
KN

E

143.

pozemok
KN

E

144.

pozemok
KN

E

145.

pozemok
KN

E

146.

pozemok
KN

E

147.

pozemok
KN

E

148.

pozemok
KN

E

149.

pozemok
KN

E

150.

pozemok
KN

E

151.

pozemok
KN

E

152.

pozemok
KN

E

153.

pozemok
KN

E

154.

pozemok
KN

E

155.

pozemok
KN

E

156.

pozemok
KN

E

157.

pozemok
KN

E

158.

pozemok
KN

E

159.

pozemok
KN

E

pozemok

E

Konkurzy a reštrukturalizácie

512/1

trvalý
porast

trávny

512/2

trvalý
porast

trávny

512/3

trvalý
porast

trávny

514

trvalý
porast

trávny

548

trvalý
porast

trávny

549

trvalý
porast

trávny

550

trvalý
porast

trávny

558/1

trvalý
porast

trávny

558/2

trvalý
porast

trávny

589

trvalý
porast

trávny

600

trvalý
porast

trávny

601

trvalý
porast

trávny
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Pozn. Dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
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podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
vlastníkom predmetných nehnuteľností/spoluvlastníckych podielov.

OÚ ZH,
katastrálny 2500,00 €
odbor
OÚ ZV,
1079 15/320
katastrálny 854,06 €
odbor
OÚ ZV,
1079 15/320
katastrálny 997,50 €
odbor
OÚ ZV,
1079 3/128
katastrálny 427,03 €
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OÚ ZV,
1079 3/128
katastrálny 498,75
odbor
OÚ ZV,
9216/
1121
katastrálny 1,16 €
2949120
odbor
22.02.2022; dôvod zapísania: dlžník je výlučným
1047 1/8

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

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

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

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

K012177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kandrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 6598/23, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/337/2021 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/337/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Elena Kandrová, nar. 09.03.1953, trvale bytom Sitnianska 6598/23, 974 11
Banská Bystrica, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie
konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
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K012178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ostrihoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 790, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2022 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Marián Ostrihoň, nar. 19.09.1994, trvale bytom Krivec 790, 962 05 Hriňová, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.5OdK/6/2022, týmto oznamujem, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch
pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 24,
974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na tel. č. 0911 114 715 alebo po
emailovom nahlásení na adrese geleta.filip@gmail.com.
JUDr. Filip Geleta
správca

K012179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ostrihoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 790, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/6/2022 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/6/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Marián Ostrihoň, nar. 19.09.1994, trvale bytom Krivec 790, 962 05 Hriňová, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.5OdK/6/2022, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamujem veriteľom dlžníka číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v spoločnosti Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č.účtu: SK26
8330 0000 0020 0206 6336.
JUDr. Filip Geleta
správca

K012180
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/9/2021 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 oznamujem doručenie súhrnnej
prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, vo výške:
·
·
·

62,95 €,
5 603,61 €,
8 163,66 €,

po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok a ich zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Filip Geleta
správca

K012181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 232, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/316/2021 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/316/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Mária Kováčová, nar. 22. 04. 1983, trvale bytom Hrušov 232, 991 42 Hrušov, ktorá je
vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/316/2021, týmto oznamujem doručenie prihlášky
pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., IČO: 35 831 154, so sídlom Mýtna 48, Bratislava, v celkovej sume
3.379,69 € po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok a jej zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Filip Geleta
správca

K012182
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6OdK/50/2021
Iné zverejnenie

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 doplnenie súpisu majetku dlžníka
tvoriaceho Súpis konkurznej oddelenej podstaty podaného dňa 21.2.2022. Správne znenie položky pod.
por. č. 4A je: Rodinný dom súp. číslo 5 stojaci na CKN parc. č. 288 zast. plocha a nádvorie vo výmere
1294 m2, katastrálne územie Malý Krtíš zapísané na LV č. 14 vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš
katastrálny odbor, obec Malý Krtíš Slovenská republika spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
104.272,27 EUR. Popis stavby: samostatne stojaci dvojpodlažný s obytným podkrovím v intraviláne
obce v súvislej zástavbe rodinných domov individuálnej bytovej výstavby. Pozostáva zo suterénu,
prízemia a podkrovia. Prízemie pozostáva z predsiene, obytnej centrálnej haly tu umiestneného
schodiska, obývacej izby, kuchyne so špajzou, dvoch samostatných obytných izieb, kúpelne,
samostatného WC, dielne. V suteréne sú skladové priestory a technické miestnosti – kotolňa, práčovňa,
komora s domovou vodárňou. Podkrovie tvorí centrálna chodba z nej prístupné dve užívané obytné izby,
dve nezariadené izby, kúpelňa s WC a kuchyňa. Z izieb sú prístupné logie a terasa. Podrobný opis
zabezpečovacieho práva: Zmluva o uznaní záväzku podľa § 558 Občianskeho zákonníka so
zabezpečením záložného práva v spojení s § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 25.6.2018.
Právny dôvod a výška pohľadávky: pôžička poskytnutá veriteľom Ing. Jiřím Drbohlavom, rod.
Drbohlavom, nar. 14.7.1949, Praha 5 Pod Kesnerkou 31/2827, Česká republika dlžníkovi Ing. Karolovi
Šedajovi, nar. 28.7.1955 a jeho manželke Lýdii Šedajovej, rod. Kováčovej, nar. 28.1.1962 obaja bytom
Malý Krtíš, Osloboditeľov č. 5/10, Malý Krtíš a Karol Šedaj, Ing. SHR, IČO: 17895821, Osloboditeľov
5/10, Malý Krtíš na úhrnnú sumu podľa čl. 1 tejto zmluvy 83.228,00 EUR. Táto pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľov pod por. číslom 16. Označenie zabezpečeného veriteľa Ing.
Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, Praha 5, občan Českej republiky. Záložné
právo záložného veriteľa Ing. Jiřího Drbohlava zapísané na LV č. 14 vedenomOkresným úradom Veľký
Krtíš katastrálny odbor k. ú. Malý Krtíš obec Malý Krtíš okres Veľký Krtíš v II. poradí. Správne znenie
položky pod por. č. 5 a 6 je: 5. parc. reg. „C“ č. 288 zast. plochy a nádvoria o výmere 1294, súpisová
hodnota 26.319,96 € spoluvlastnícky podiel 1/1 Podrobný opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o
uznaní záväzku podľa § 558 Občianskeho zákonníka so zabezpečením záložného práva v spojení s §
151a a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 25.6.2018. Právny dôvod a výška pohľadávky: pôžička
poskytnutá veriteľom Ing. Jiřím Drbohlavom, rod. Drbohlavom, nar. 14.7.1949, Praha 5 Pod Kesnerkou
31/2827, Česká republika dlžníkovi Ing. Karolovi Šedajovi, nar. 28.7.1955 a jeho manželke Lýdii
Šedajovej, rod. Kováčovej, nar. 28.1.1962 obaja bytom Malý Krtíš, Osloboditeľov č. 5/10, Malý Krtíš a
Karol Šedaj, Ing. SHR, IČO: 17895821, Osloboditeľov 5/10, Malý Krtíš na úhrnnú sumu podľa čl. 1 tejto
zmluvy 83.228,00 EUR. Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľov pod por.
číslom 16. Záložné právo záložného veriteľa Ing. Jiřího Drbohlava zapísané na LV č. 14 vedenom
Okresným úradom Veľký Krtíš katastrálny odbor k. ú. Malý Krtíš obec Malý Krtíš okres Veľký Krtíš v
II. poradí. Označenie zabezpečeného veriteľa Ing. Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č.
31/2827, Praha 5, občan Českej republiky. 6. parc. reg. „C“ č. 289 záhrada o výmere 1809 m2, súpisová
hodnota 7.597,80 €. spoluvlastnícky podiel 1/1 Podrobný opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o uznaní
záväzku podľa § 558 Občianskeho zákonníka so zabezpečením záložného práva v spojení s § 151a a
nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 25.6.2018. Právny dôvod a výška pohľadávky: pôžička poskytnutá
veriteľom Ing. Jiřím Drbohlavom, rod. Drbohlavom, nar. 14.7.1949, Praha 5 Pod Kesnerkou 31/2827,
Česká republika dlžníkovi Ing. Karolovi Šedajovi, nar. 28.7.1955 a jeho manželke Lýdii Šedajovej, rod.
Kováčovej, nar. 28.1.1962 obaja bytom Malý Krtíš, Osloboditeľov č. 5/10, Malý Krtíš a Karol Šedaj,
Ing. SHR, IČO: 17895821, Osloboditeľov 5/10, Malý Krtíš na úhrnnú sumu podľa čl. 1 tejto zmluvy
83.228,00 EUR. Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľov pod por. číslom 16.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie zabezpečeného veriteľa Ing. Jiří Drbohlav, nar. 14.7.1949, Pod Kesnerkou č. 31/2827, Praha
5, občan Českej republiky. Záložné právo záložného veriteľa Ing. Jiřího Drbohlava zapísané na LV č. 14
vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš katastrálny odbor k. ú. Malý Krtíš obec Malý Krtíš okres
Veľký Krtíš v II. poradí.
K012183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VPMK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 534, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2011 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zástupcu nezabezpečených veriteľov z 11.2.2022, vylučuje správca zo súpisu majetku ako
nevymožiteľné
súp. pol. 43
dlžník : Ducasa Corp s.r.o., Slovinská 3412/8, Bratislava, IČO : 46 528 890 (pôvodne Gesens s.r.o. Bardejov)
súpisová hodnota : 36.529,90 € s 9% úrokom z omeškania ročne od 14.6.2012 do zaplatenia, podľa rozs. OS
Bardejov, sp. zn. 1Cbi/116/2012 z 30.6.2017
dôvod vylúčenia zo súpisu : súhlas zástupcu veriteľov z 11.2.2022
súp. pol. 45
dlžník : Stavbyindustria s.r.o. v konkurze, Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, IČO : 36 494 763 (pôvodne
Kontakt Bau s.r.o. Bardejov)
súpisová hodnota : 9.999,98 €
dôvod vylúčenia zo súpisu : súhlas zástupcu veriteľov z 11.2.2022
súp. pol. 57
dlžník : Ducasa Corp s.r.o., Slovinská 3412/8, Bratislava, IČO : 46 528 890 (pôvodne Gesens s.r.o. Bardejov)
súpisová hodnota : 2.028,80 €, podľa uznesenia OS Bardejov, sp. zn. 1Cbi/116/2012 z 13.11.2017
dôvod vylúčenia zo súpisu : súhlas zástupcu veriteľov z 11.2.2022

K012184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 777/137, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/452/2021 S1747
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/452/2021
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.12.2021, sp. zn.: 5OdK/452/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Tomáš Grundza, nar. 16.05.1979, trvale bytom Štúrova 777/137, 069 01 Snina (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 248/2021, dňa
28.12.2021.
Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo šetrenia správcu vykonaného v súlade s § 166i odsek 1
ZKR bol zistený spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka o veľkosti 1/1 na nehnuteľnosti zapísanej na LV č.
7889, Okres: Snina, Obec: SNINA, Katastrálne územie: Snina, ktorou je dom, súpisné číslo 777, stojaci na
parcele číslo 1253/5.
Dlžník si k uvedenej nehnuteľnosti uplatňuje 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."
Správca touto cestou oznamuje, že hodnota spoluvlastníckeho podielu obydlia dlžníka určená odhadom správcu v
súlade s § 167o odsek 2 ZKR na základe šetrení vykonaných v súlade s § 161 odsek 1 ZKR je 10000 Eur a teda
by po speňažení uvedeného spoluvlastníckeho podielu dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov na základe čoho sa jedná o
majetok, ktorý správcom nemôže byť zapísaný do súpisu majetku a následne speňažovaný.
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 alebo
hodnoty majetku dlžníka doručili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení alebo
predložili znalecký posudok a uhradili preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby a to v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Prešove, dňa 18.2.2022
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K012185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Olachová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 168/6, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2022 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2022
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Darina Olachová, nar. 08.07.1964, Zámočnícka 168/6, 068 01 Medzilaborce v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 3OdK/12/2022 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to
bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac
10 000 Eur, k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Daniel Fink, správca

K012186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biliková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 2745/10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/410/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/410/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka: Anna Biliková, nar. 23.09.1975, J. Grešáka 2745/10, 085 01 Bardejov (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 27/2022 zo dňa 09.02.2022;
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K012187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 247 / 91, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka - František Čonka, nar. 07.12.1973, Hviezdoslavova
247/91, 059 16 Hranovnica - týmto oznamuje doručenie prihlášky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, so sídlom: Česká republika, v celkovej
výške: 677, 74 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 22.02.2022

JUDr. Ivana Gaľová,
správkyňa

K012188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskor Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2517 / 33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/20/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Gabriel
Piskor, nar. 21.04.1964, SNP 2517/33, 066 01 Humenné, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
V Prešove dňa 22.02.2022
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K012189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Akad. Pavlova 315/4, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2022 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Anna
Olachová, nar. 14.02.1950, trvale bytom Akad. Pavlova 315/4, 091 01 Stropkov, týmto oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarková
14, 080 01 Prešov, a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod.
po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K012190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Akad. Pavlova 315/4, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2022 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Anna
Olachová, nar. 14.02.1950, trvale bytom Akad. Pavlova 315/4, 091 01 Stropkov, v zmysle § 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 UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 282022

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa
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K012191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Toman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762 / 35, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Miroslav Toman, nar.
01.04.1985, trvale bytom: Komenského 765/35, 083 01 Sabinov oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

telefonicky

na

čísle:

0905

072

427

alebo

e-mailom:

V Bardejove, dňa 22.02.2022
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K012192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Toman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762 / 35, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/26/2022 zo dňa 16.02.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 36/2022 dňa 22.02.2022 pod značkou K010963, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Miroslav Toman, nar. 01.04.1985, trvale bytom: Komenského 765/35, 083 01 Sabinov.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 22.02.2022
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca
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K012193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Toman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762 / 35, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Miroslav Toman, nar.
01.04.1985, trvale bytom: Komenského 765/35, 083 01 Sabinov Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 3OdK/26/2022 zo dňa 16.02.2022 v Obchodnom vestníku č.
36/2022 dňa 22.02.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Miroslav Toman, born: 01.04.1985, living: Komenského 765/35, 083 01 Sabinov, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 3OdK/26/2022 on the 16.02.2022 and promulgated in the Commercial bulletin No.
36/2022 on the 22.02.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav
Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2022
This resolution became valid and enforceable on 23.02.2022
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K012194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eštočaková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/447/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/447/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka Eva Eštočaková nar. 29.09.1976, 080 01 Prešov, (ďalej len „Dlžník“) týmto podľa ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok v konkurznom konaní sp. zn. 3OdK/447/2021, nebol zistený
žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate zaradený na uspokojenie veriteľov.
V Humennom, dňa 22.02.2022
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K012195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kačicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 403/78, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/436/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/436/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca majetku dlžníka: Martina Kačicová, nar. 19.01.1988, trvale bytom: Podolínska
403/78, 059 95 Toporec so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0905 072
427, e-mail: judr.ondrusek.miroslav@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.:
5OdK/436/2021, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet: Súpisová zložka č. 1 súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 23/2022 zo dňa 03.02.2022 pod značkou K007183, a to:
1. Hnuteľná vec – Osobné motorové vozidlo CITROEN C3, VIN:VF7FCKFVB26649003, KK457CN, rok
výroby 2003, stav vozidla: neznámy, počet najazdených km: 200.216 km, vozidlo sa nachádza: Toporec;
V zmysle ust. § 167j a ust. § 77 ods. 3 ZKR Správca stanovuje hodnotu danej súpisovej zložky majetku na sumu
vo výške 700,- € (slovom: sedemsto Eur a 00/100 eurocentov).
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom poštového podniku doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 5OdK/436/2021 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
Náležitosti ponuky:
- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),
- presné označenie súpisových zložiek,
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
- doklad, že záujemca zaplatil na účet dlžníka zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet dlžníka najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK11 8330 0000 0020 0144 0277
Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca

K012196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 171, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/21/2022 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milan Fako,
nar. 20.08.1962, trvale bytom 093 01 Čičava 171, týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarková 14, 080 01 Prešov, a to počas
pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na:
galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
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JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K012197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 171, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/21/2022 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/21/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milan Fako,
nar. 20.08.1962, trvale bytom 093 01 Čičava 171, v zmysle § 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 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 5212022

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K012198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vielkievič Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
25.novembra 2298 / 7, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/252/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/252/2021
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: Slavomír Vielkievič, nar. 08.04.1981, trvale bytom 25. novembra 7, 069 01
Snina (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 14/2022 dňa 21.01.2022 a to súpisová zložka majetku:
2) Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. Ford Focus,
ŠPZ: SV031AS, VIN: WF0WXXGCDW6S64336, farba biela, AC kombi, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1, Súpisová hodnota majetku: 1800,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do súpisu majetku: 17.1.2022.
V III. 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: „III. kolo –
verejné ponukové konanie – 2OdK/252/2021 – 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: Vielkievič
Slavomír, 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

K012199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šukalová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 122, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1990
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2021
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: Jana Šukalová, nar. 09.12.1990, trvale bytom Rokycany 122, 082 41 Bajerov (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: Druhé kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do doplneného súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 22/2022 dňa 02.02.2022 a to súpisová zložka majetku:
2) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia,
ev. č.: PO871GJ, VIN: TMBCG11U4Y2369718, farba zelená tmavá, druh karosérie: AA sedan, rok výroby 2000,
Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 500,-, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, bsm, Dátum zápisu do súpisu majetku: 28.01.2022,
3) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen
Passat, ev. č.: PO547FZ, VIN: WVWZZZ3CZ8E012962, farba čierna, druh karosérie: AC kombi, rok výroby 2008,
Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 3500,-, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, bsm, Dátum zápisu do súpisu majetku: 28.01.2022.
V II. 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: „II. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/348/2021 – 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: Šukalová
Jana, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K012200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šukalová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 122, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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 Jana Šukalová, nar.
09.12.1990, trvale bytom Rokycany 122, 082 41 Bajerov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 s primeraným použitím § 76 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
4) Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota, Druh inej majetkovej hodnoty: finančná hotovosť, Právny
titul: peňažné prostriedky ku dňu vyhlásenia konkurzu v Slovenská sporiteľňa, a.s., Mena: EUR, Súpisová hodnota
majetku: 7,42 Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku:
22.02.2022.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K012201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavka Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 119, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/392/2021 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/392/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/392/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka - Slavka Siváková, nar. 06.05.1976, trvale bytom 090 02 Kružlová
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/392/2021, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ,,ZKR“) 2.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná pod por. č. 1
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisovej
položky
majetku

1

ŠKODA
OCTAVIA
COMBI
Hnuteľná vec AU/ADHF1AN/, s EČ SK066AY, VIN:
motorové TMBZZZ1U1X2146103,
farba
šedá 1
vozidlo
metalíza, druh: AC KOMBI, rok výroby
1998

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

1/1

Súpisová
hodnota
majetku

Poznámka

1 000,00 €

§167i ods. 1 ZKR majetok v dlžníkovom
bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„SS predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu JUDr. Mária Domčeková, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený vo SLSP,
a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „SS - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Mária Domčeková/ správca
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K012202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn.2OdK/13/2022, JUDr. Jaroslava Oravcová,
správca navrhovateľa – dlžníka : Ján Sivák, nar. 24.06.1972, Jastrabie nad Topľou 127, 094 35 Jastrabie nad
Topľou, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00
hodiny v kancelárii správcu: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie,telefonický
na
tel.čísle:+421905709559
alebo
prostredníctvom
emailu:
oravcova.jaroslava.ak@gmail.com

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K012203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Ján Sivák, nar.
24.06.1972, Jastrabie 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/13/2022 zo dňa 11.02.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Ján Sivák, date of birth 24.06.1972, residency Jastrabie 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou,
Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Court Prešov, No. 2OdK/13/2022 dated on 11.02.2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 33/2022 dňa 17.02.2022.
Dňom 18.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 33/2022 on 17.02.2022.
Bankruptcy was declared on 18.02.2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
JUDr. Jaroslava Oravcová, trustee

K012204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2022 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/13/2022 , JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Ján Sivák, nar. 24.06.1972, Jastrabie nad Topľou 127, 094 35 Jastrabie nad Topľou,
oznamuje veriteľom podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade
popretia pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN : SK90 0900
0000 0051 6515 3905, ako variabilný symbol je potrebné uviesť : 02132022 .

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K012205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižigár Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 10, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1983
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/3/2022 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/3/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Mižigár, nar. 10.08.1983, Nová
Lesná 10, 059 86 Nová Lesná, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera. 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
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K012206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižigár Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 10, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1983
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/3/2022 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/3/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Mižigár, nar. 10.08.1983, Nová
Lesná 10, 059 86 Nová Lesná, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/3/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode so
správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca
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K012207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1990
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2022 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jitka Polhošová, nar. 09.05.1990,
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera. 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
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K012208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1990
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2022 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jitka Polhošová, nar. 09.05.1990,
Rakúsy 458, 059 76 Rakúsy, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
3OdK/27/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode so
správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca
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K012209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenky Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 154 / 90, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Radoslav Šenky, nar. 17.06.1991, bytom: Osloboditeľov 154/90,
067 83 Kamenica nad Cirochou, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov, pod sp.zn. 3OdK/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. 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 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii
správcu na adrese: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 907 490 493, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K012210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenky Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 154 / 90, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
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 v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
14.02.2022, č.k. 3OdK/22/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.02.2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok: Radoslav Šenky, nar. 17.06.1991, bytom: Osloboditeľov 154/90, 067 83 Kamenica nad
Cirochou, (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa
19.02.2022. 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: I.K.S. konkurzy
a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika k číslu konania 3OdK/22/2022. 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:
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meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
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
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

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 Prešov from 14th of February 2022, file No.
3OdK/22/2022 published in Commercial Journal on 18th of February 2022, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor: Radoslav Šenky, date of birth: 17.06.1991, residence: Osloboditeľov 154/90, 067 83
Kamenica nad Cirochou, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on
19th 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 I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie,
k.s., správca, Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 3OdK/22/2022.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in 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
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lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
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.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
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Ing. Maroš Semko, MBA, general partner

K012211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenky Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 154 / 90, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/22/2022 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca
dlžníka: Radoslav Šenky, nar. 17.06.1991, bytom: Osloboditeľov 154/90, 067 83 Kamenica nad
Cirochou, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje 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: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 3222022
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Radoslav Šenky, kaucia popretia pohľadávky 3OdK/22/2022

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K012212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomaškovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 246 / 64, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1965
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/236/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/236/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.08.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján
Tomaškovič, nar. 22.05.1965, bytom: Tatranská 246/64, 059 52 Veľká Lomnica, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Ján Tomaškovič, IČO: 34 630 856, s miestom podnikania: Tatranská 246/64, 059 52
Veľká Lomnica (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len
,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 161/2021 dňa 20.08.2021.

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján
Tomaškovič, nar. 22.05.1965, bytom: Tatranská 246/64, 059 52 Veľká Lomnica, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Ján Tomaškovič, IČO: 34 630 856, s miestom podnikania: Tatranská 246/64, 059 52
Veľká Lomnica, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K012213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spuchláková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 5053 / 20, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1994
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/306/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/306/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Spuchláková, nar.
03.06.1994, bytom: Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad (ďalej len „Dlžník“), týmto oznamuje, že majetok, a to:
Opis súpisovej zložky majetku:
Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka vo výške 15.698,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zaradenia: 15.11.2021
Popis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka vo výške 15.698,00 Eur - Dlžník: Ján Lazorčák, nar. 22.09.1982, bytom: Orlov 224, 065 43
Orlov
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o pôžičke.
Súpisová hodnota majetku: 15.698,00 Eur

V rámci speňaženia hnuteľných vecí správca vyhlásila 1, 2 a 3. kolo ponukového konania. Do vyhlásených
ponukových konaní, v termíne na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka záujemcu. Ponukové
konanie bolo ukončené a vyhodnotené ako neúspešné.
Podľa ustanovenia § 167q ods. 2 zákona č. 7/2005 Zb. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov: „ Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu.“
V zmysle vyššie uvedeného správca oznamuje, že tieto uvedené súpisové zložky majetku, prestávajú podliehať
príslušnému konkurzu.
Po vylúčení tejto súpisovej zložky majetku sa v konkurznej podstate nenachádza žiadny majetok.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K012214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spuchláková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 5053 / 20, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1994
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/306/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/306/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Monika
Spuchláková, nar. 03.06.1994, bytom: Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie
Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 195/2021 dňa 11.10.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Monika
Spuchláková, nar. 03.06.1994, bytom: Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K012215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula León
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hermanovce 326, 082 35 Hermanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/23/2022 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K012216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEGOTRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6958/20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 441 470
Obchodné meno správcu:
Správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2021 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 (ďalej aj
ako len „Správca“ v príslušnom gramatickom tvare), Správca úpadcu: LEGOTRANS, s.r.o. v konkurze, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Sibírska 6958/20, 080 01 Prešov, IČO: 47 441 470 (ďalej aj ako len „Úpadca“ v príslušnom gramatickom
tvare)), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku (pohľadávky) patriaceho do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je pohľadávka, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, zverejnenom v Obchodnom vestníku SR číslo OV 183/2021 zo dňa 23.09.2021, a to konkrétne:
Peňažná pohľadávka
Číslo
súpisovej
zložky

Dátum
Dôvod zápisu
zapísania
majetku
do
majetku
súpisu
súpisu

1.

§ 106e ods. 1
20.09.2021
ZKR

do

Suma
pohľadávky v Právny dôvod vzniku
€

Dlžník

LEGOTRUCK,
s.r.o.,
Medzany 233, 082 21
1992,00 €
Medzany,
SR,
IČO:
53295838

Súpisová
hodnota v €

Pohľadávka titulom poskytnutých
služieb
(prípravné
a zváračské
1992,00 €
práce); Faktúra 20210007, splatná
15.04.2021

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom Správcu.
II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u Správcu Úpadcu
a to
prostredníctvom e-mailovej správy
zaslanej na
adresu:
hudak@spravakonkurzov.sk
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Správa konkurzov, k.s., Metodova 12, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy, do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať !
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do kancelárií Správcu na adrese: Správa konkurzov, k.s., Metodova 12, 080
01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I.
kolo – verejné ponukové konanie – LEGOTRANS – pohľadávka – NEOTVÁRAŤ.“
c. 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
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 4309 9586, v poznámke uviesť: LEGOTRANS VPK, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
d. 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;
e. Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného, v prípade
právnických osôb aj výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
IV. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje Správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania Správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese Správcu: hudak@spravakonkurzov.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok Správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný speňažovaný 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.
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove, dňa 22.02.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti Správa konkurzov, k.s.
Správca Úpadcu

K012217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ksenič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 70, 090 16 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/428/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/428/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ján Ksenič, nar. 25.06.1978, trvale bytom 090 16 Rovné 70,
vec vedená na Okresnom súde Prešov pod číslom konania sp. zn. 5OdK/428/2021, týmto v zmysle ust. § 167v
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR)
oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Ján Ksenič, nar. 25.06.1978, trvale bytom 090 16 Rovné 70, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 22.02.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca
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K012218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 137, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/302/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/302/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Karchňák, nar. 21.02.1986, trvale bytom 094
21 Kučín 137, v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR v spojení s § 167l ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že dňa
18.02.2022, t. j. po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie, bola do kancelárie správcu doručená Prihláška
pohľadávky zo dňa 05.02.2022, poradové číslo 1, vrátane 5 príloh, veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., Československé armády 954/7, I500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199, Česká republika, v zastúpení:
ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Námestie sv. Egídia 47/97, 058 01 Poprad, IČO: 7255773,
SR. Jedná sa o pohľadávku: poradové číslo 1 v celkovej výške 6368,27 Eur, v tom istina: 3573,11 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v celkovej sume 6368,27 Eur, v tom istina: 3573,11 Eur. (Ing.
Marta Prigancová, správca)

K012219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2021 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/458/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Čižmárová, so sídlom kancelárie: Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, zn. správcu: S2040 - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Gaži, nar. 15.06.1976, trvale bytom: Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/458/2021, v zmysle ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená 1 prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ,
s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej výške 20.645,30 EUR (z toho istina
vo výške 978 EUR, úrok vo výške 18.618,38 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 1.048,92 EUR).
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K012220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/458/2021 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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5OdK/458/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo
V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/,
Mgr. Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Róbert Gaži, nar. 15.06.1976, trvale bytom: Hlavná 130/98, 059 31 Lučivná, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/458/2021, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné nehnuteľnosti:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
Pozemok
2.320,2.320,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
10.02.2022, majetok patriaci do BSM
zastavaná plocha a nádvorie (pozemok,
ktorom je postavená čierna stavba)
232
Štát: SR, obec: Lučivná, kat. územie: Lučivná
870
197/2

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
a parcelné číslo
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

na

Majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľností pod číslom súpisovej zložky 1.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre
prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii
prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty alebo prihodiť o
minimálnu určenú hodnotu.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od
ktorého začína plynúť stanovená lehota.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie.
Záujemca s najvyššou ponukou je povinný do 2 pracovných dní od ukončenia online aukcie uskutočniť úhradu celej
kúpnej ceny na bankový účet IBAN: SK74 8360 5207 0042 0759 3059, poznámka: Róbert Gaži a zároveň uzavrieť kúpnu zmluvu
do pätnástich (15) kalendárnych dní od ukončenia online aukcie s výnimkou oprávnenej osoby podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola uskutočnená úhrada celej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu
uvedený v predošlej vete najneskôr v lehote do 2 pracovných dní od skončenia online aukcie. Po splnení tejto podmienky sa
úspešným záujemcom online aukcie stáva záujemca (účastník) s najvyššou ponúknutou cenou pripísanou na účet správcu.
V prípade, ak úspešný záujemca v lehote podľa predošlého bodu neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je
správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou, resp. následnou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
Správca upozorňuje na znenie ust. § 167r ZKR, a to na právo osôb uvedených v ust. § 167r ZKR vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.

Mgr. Jana Čižmárová, správca

K012221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seneš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 3370 / 21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/458/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/458/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marián Seneš, nar.
30.03.1986, Letná 3370/21, 058 01 Poprad, týmto zverejňuje zapísanie jednej nezabezpečenej pohľadávky, ktorá
jej bola doručená dňa 22.02.2022, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle
ust. § 167l ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 3, veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, prihlásená suma: 421,71 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
V Prešove, dňa 22.02.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K012222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 100/46, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/457/2021 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/457/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/457/2021 zo dňa 27.12.2021 uverejneného v Obchodnom
vestníku 251/2021 zo dňa 31.12.2021 pod K071424 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Igor Koky, nar.
03.01.1996, Okružná 100/46, 059 34 Spišská Teplica.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky
nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Igor Koky, nar. 03.01.1996, Okružná 100/46, 059 34 Spišská Teplica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Igor Koky, nar. 03.01.1996, Okružná 100/46, 059
34 Spišská Teplica, zrušuje.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K012223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pohlodko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovany 345, 082 53 Petrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Francisciho 35, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/297/2021-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/297/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v konkurze dlžníka: Ján Pohlodko, nar. 22.12.1974, trvale bytom Petrovany 345, 082 53 Petrovany, v
zmysle 167j ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoKR/ vyhotovil a zverejňuje tento súpis majetku konkurznej
podstaty:
Položka č. 1
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku:
Peňažná hotovosť: 50,00 EUR, slovom: Päťdesiat eur - získaná dlžníkom predajom osobného
motorového vozidla zn, ŠKODA FABIA 6Y SCAMEX01FM5/./., rok výroby 2001, stav vozidla: nepojazdné vhodné na súčiastky
Súpisová hodnota: 50,00 EUR
Zapísaná do súpisu: 21.02.2022
Dôvod zapísania majetku do súpisu:
Výťažok získaný dlžníkom speňažním majetku, ktorý mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu /§ 167h ods. 1 ZoKR/

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K012224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Štellerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aljašská 8, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/413/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/413/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Anita Štellerová, nar. 12.06.1975, bytom Aljašská 8, 044 25 Medzev,
podnikajúca pod obchodným menom: Anita Štellerová – IREMA, s miestom podnikania: 044 25 Medzev, Aljašská
8, IČO: 41876318, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, ustanovený Uznesením Okresného súdu Košice I zo
dňa 08.10.2018 č.k. 32OdK/413/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „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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oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.06.2018, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa podarilo zistiť majetok, ktorý
v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 237/2018 zo dňa
10.12.2018.
Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 60/2021
dňa 29.03.2021. Po spracovaní rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty správcom bol v zmysle § 167u ods. 2
ZKR zostatok výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu rozdelený pomerne medzi prihlásených veriteľov.
Na základe týchto skutočností, teda po splnení rozvrhu výťažku, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anita Štellerová, nar.
12.06.1975, bytom Aljašská 8, 044 25 Medzev, podnikajúca pod obchodným menom: Anita Štellerová – IREMA,
s miestom podnikania: 044 25 Medzev, Aljašská 8, IČO: 41876318, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anita
Štellerová, nar. 12.06.1975, bytom Aljašská 8, 044 25 Medzev, podnikajúca pod obchodným menom: Anita
Štellerová – IREMA, s miestom podnikania: 044 25 Medzev, Aljašská 8, IČO: 41876318, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou, uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32OdK/413/2018 zo dňa 08.10.2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 199/2018 dňa 15.10.2018, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine
ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 22.02.2022
JUDr. Jozef Vaško, správca

K012225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vojtko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarkova 1669/10, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/103/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/103/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Peter Vojtko, nar. 11.04.1964, bytom Jarková 1669/10, Trebišov,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Vojtko – TV-comp, s miestom podnikania Ternavská 2247/24,
Trebišov, IČO: 10799923, ustanovený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 27. marca 2018 č.k.
31OdK/103/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „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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oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.11.2017, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa podarilo zistiť majetok, ktorý
v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 109/2018 zo dňa 07.06.2018
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka o novú súpisovú zložku majetku bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 153/2020 zo dňa 10.08.2020.
Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2019
dňa 17.07.2019. Po spracovaní rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty správcom bol v zmysle § 167u ods. 2
ZKR zostatok výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu rozdelený pomerne medzi prihlásených veriteľov.
Na základe týchto skutočností, teda po splnení rozvrhu výťažku, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Vojtko, nar.
11.04.1964, bytom Jarková 1669/10, Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom Peter Vojtko – TV-comp, s
miestom podnikania Ternavská 2247/24, Trebišov, IČO: 10799923, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Vojtko,
nar. 11.04.1964, bytom Jarková 1669/10, Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom Peter Vojtko – TVcomp, s miestom podnikania Ternavská 2247/24, Trebišov, IČO: 10799923, uznesením Okresného súdu Košice I
č.k. 31OdK/103/2018 zo dňa 27. marca 2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 65/2018 dňa 04.04.2018,
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 22.02.2022
JUDr. Jozef Vaško, správca

K012226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maďar Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 228 / 45, 076 02 Novosad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/350/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/350/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec:
1. MITSUBISHI PAJERO 2,5 TD
a. popis: osobné vozidlo, ŠPZ: TV036CY, typ: kategória M1G, farba zelená metalíza tmavá, výkon 73
kw/4000, objem 2477 cm3, Palivo NM, stav km: 245 478
b. rok výroby: 1998
c. stav opotrebovanosti: opotrebované,
d. súpisová hodnota: 800,- Eur
2. PRÍVES OBYTNÝ
e. popis: obchodný názov ASTRA 360, výrobca BESKYDSPORT CZE,
ŠPZ: TV600YG, typ:
kategória O1, farba biela, celkové rozmery (d-š-v) 4760-1970-2400, prevádzková hmotnosť 550, spájacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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závesné zariadenie trieda A50-X, najväčšia rýchlosť 80 km/h
f. rok výroby: 1978
g. stav opotrebovanosti: opotrebované,
h. súpisová hodnota: 300,- Eur
K012227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolanský Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Baníkov 1052 / 2, 049 23 Nižná Slaná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/329/2021 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/329/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav Dolanský, nar. 27.01.1973, bytom:
Námestie baníkov 1052/2, 049 23 Nižná Slaná, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Dolanský,
s miestom podnikania: Panelová 1, 040 01 Košice, IČO: 32 518 099, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 17.03.1999, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K012228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 90, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/323/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/323/2021
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 JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Eva Tóthová, narodený: 30.09.1959, bytom: Slanská Huta 90, 044 17
Slanská Huta (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 29/2022 zo dňa
11.02.2022; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K012229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dajkó Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 512 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zabezpečených veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. a Mesto Košice správca vylučuje z
majetku úpadcu nasledovnú zložku majetku:
·
·
·
·

POZEMOK – parcela reg. „C“ KN, parcelné číslo 1644/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1158
m2 ,
POZEMOK –parcela reg. „C“ KN, parcelné číslo 1644/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,
STAVBA – železobet. cisterna so súpisným číslom 2872, postavená na parcele číslo 1644/17
STAVBA – výrobná hala so súpisným číslom 2872, postavená na parcele číslo 1644/18

ktoré sú katastrálnym odborom Okresného úradu Košice, zapísané na LV č. 979 pre okres Košice I, obec Košice Ťahanovce, katastrálne územie Ťahanovce, a
ktoré boli zapísané do oddelenej podstaty zabezpečených veriteľov Slovenská republika –Daňový úrad Košice a
Mesto Košice v obchodnom vestníku č. 36/2015 zo dňa 23.02.2015.

K012230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fliťar Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 85, 072 01 Laškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/250/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/250/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 04.10.2021, sp. zn. 26OdK/250/2021 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 195/2021 zo dňa 11.10.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viktor Fliťar, nar.
12.07.1972, bytom Laškovce 85, 072 01 Laškovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viktor Fliťar, nar.
12.07.1972, Laškovce 85, 072 01 Laškovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K012231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PODIUM PLUS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pajorova 9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 893
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylučuje sa zo súpisu všeobecnej podstaty majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
Zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2020 deň vydania 23.01.2020.
Vylučuje sa nasledovný majetok :
Súpisová zložka majetku :
Osobný automobil BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR 3W/BE5/I v premávke od 27.10.2008
Majetok sa vylučuje zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu podľa § 81 ods. 1 ZKR, t.j.
Okresný súd Košice I.
Dôvod vylúčenia : Súpisovú zložku majetku nie je možné speňažiť, nakoľko sa správcovi nepodarilo zistiť jej
reálnu existenciu, resp. jej speňaženie.
Ing. Peter Duhoň, správca

K012232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Turtáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Demetri 2581/4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2022 S2008
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I
26OdK/26/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008,
ustanovená do funkcie správcu podstaty dlžníka : Eva Turtáková, narodená: 20.02.1974, bytom: Na Demetri
2581/4, 040 13 Košice uznesením Okresného súdu Košice I, zo dňa 16.02.2022, sp. zn. 26OdK/26/2022, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, čiastka 36/2022 dňa 22.02.2022 oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, a to v pondelok
až piatok vždy od 08:30 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 15:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o
nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421 (0)
905.211.660, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú
adresu: spravca@pohlova.sk.
V Košicicach, dňa 22.02.2022
JUDr. Viera Pohlová, správca

K012233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Turtáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Demetri 2581/4, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2022 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Pohlová, správca podstaty dlžníka Eva Turtáková, narodená: 20.02.1974, bytom: Na Demetri
2581/4, 040 13 Košice v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/26/2022
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy
konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní zložiť na účet
vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK64 8330 0000 0029 0192 9414, ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 22.02.2022
JUDr. Viera Pohlová, správca

K012234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiss Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská ulica 225 / 49, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2021 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/296/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. František Hadušovský , správca podstaty úpadcu: Mikuláš Kiss, nar. 01.12.1976 bytom: Mlynská ul. 225/49,
Biel v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Košiciach pod. sp.zn.32OdK/296/2021 týmto oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bola
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 35 724 803 v celkovej výške
523,02.- €.

JUDr. František Hadušovský , správca

K012235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hoľanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnojné 51, 072 33 Hnojné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/319/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/319/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Zrušenie konkurzu
Správca v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu [§167v ods. 4 veta prvá ZKR].

K012236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdu Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Uhom 359, 072 14 Vysoká nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1975
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2022 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Marek Hajdu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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narodený: 11.05.1975, bytom: Vysoká nad Uhom 359, 072 14 Vysoká nad Uhom, týmto v súlade s § 32 ods.
7písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK51 8330
0000 0021 0184 9010 a je vedený vo Fio banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K012237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdu Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Uhom 359, 072 14 Vysoká nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1975
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2022 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Marek Hajdu,
narodený: 11.05.1975, bytom: Vysoká nad Uhom 359, 072 14 Vysoká nad Uhom, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K012238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kárpáty Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 29 / 30, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1966
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kárpáty, nar. 23.01.1966, P. O. Hviezdoslava 29/30, 079 01 Veľké
Kapušany, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávok od veriteľa :
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767
Prihlásená suma pohľadávky č. 1: 16,04 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 2: 456,03 EUR
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Prihlásená suma pohľadávky č. 3: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 4: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 5: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 6: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 7: 18,20 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 8: 152,15 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 9: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 10: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 11: 5,00 EUR
Prihlásená suma pohľadávky č. 12: 5,00 EUR

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

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

K012239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kárpáty Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 29 / 30, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1966
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podľa § 167u ods. 1 ZKR
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kárpáty, nar. 23.01.1966, P. O. Hviezdoslava 29/30, 079 01 Veľké
Kapušany, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 v spojení s § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty.
Správca zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok aby do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
oznámili správcovi svoje bankové údaje na účely zaslania výťažku, a to na adresu: spravca@sisak-partners.sk
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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K012240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty – doplnenie

Podľa § 76 ods.3/ zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení, správca zverejňuje d o p l n e n
i e súpisu majetku všeobecnej podstaty takto :

Súpisová zložka majetku č. 54

Dôvod zapísania majetku: Platiteľ Košice Mesto uhradil dňa 11.02.2022 na konkurzný účet úpadcu poslaneckú
odmenu za január 2022 v sume 534,80 eur.
Súpisová hodnota: 534,80 eur
Deň zapísania majetku: 21.2.2022

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K012241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "Nadácia Republika Východ"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 64 / I, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 397 605
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu "Nadácia Republika Východ" v konkurze,
so sídlom Popradská 64/I, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50 397 605 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje
účastníkom konkurzného konania vedeného voči Úpadcovi pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
32K/12/2019, že v súvislosti so speňažovaním súboru pohľadávok Úpadcu v treťom kole ponukového konania,
ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku MS SR č. 23/2022 pod značkou záznamu K007215
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 03.02.2022, bol podaním zástupcu veriteľov zo dňa 23.02.2022 správcovi Úpadcu udelený záväzný pokyn
v nasledovnom znení:
VEC: Záväzný pokyn zástupcu veriteľov - speňaženie pohľadávok úpadcu
V právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: "Nadácia Republika Východ", so sídlom:
Popradská 64/I, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50397605 spoločnosť HELICOL s.ro. vykonáva funkciu zástupcu
veriteľov.
Da 18.02.2022 správca doručil zástupcovi veriteľov Oznámenie o výsledku tretieho kola ponukového konania na
speňažovanie súboru pohľadávok úpadcu, pričom ako víťazná ponuka bola vyhodnotená ponuka záujemcu:
NOMA CONSULTING, s.r.o., so sídlom Nobelova 16, 831 02 Bratislava, IČO: 35 806 338 za ponúknutú kúpnu
cenu vo výške 2 800,00 €.
V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dna 09.11.2021 týmto zástupca veriteľov schvaľuje vyššie
uvedenú ponuku záujemcu: NOMA CONSULTING, s.r.o., a ukladá správcovi záväzný pokyn nasledovne:
„1. Správca je oprávnený uzavrieť zmluvu o postúpení súboru speňažovaných pohľadávok úpadcu, a to:
Súpisová zložka č. 2; Súpisová zložka č. 3; Súpisová zložka č. 4; Súpisová zložka č. 5; Súpisová zložka č.
6; Súpisová zložka č. 9, ktoré boli predmetom tretieho kola ponukového konania a úspešným záujemcom:
NOMA CONSULTING, s.r.o., so sídlom Nobelova 16, 831 02 Bratislava, IČO: 35 806 338 za ponúknutú
kúpnu cenu vo výške 2 800,00 €.
2. Kúpna cena musí byt' uhradená v celosti najneskôr pri podpise zmluvy.
3. Zmluvné podmienky určí správca s náležitou odbornou starostlivosťou.“
Poprad, dňa 23.02.2022

.....................................................
HELICOL s.r.o.
v.z. Ing. Imrich Kurpička
splnomocnený zástupca

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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