Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

K000830
Spisová značka: 27OdK/152/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrian Hajro, nar. 21.09.1962, trv. byt. Wolkrova
1084/19, 851 01 Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adrian Hajro, nar. 21.09.1962, trv. byt. Wolkrova 1084/19, 851
01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu:, JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1659.
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 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 751/2021 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
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

2

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000831
Spisová značka: 27OdK/153/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Edita Čaplová, nar. 12.12.1962, trv. byt. Pečnianska
1213/19, 851 01 Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Edita Čaplová, nar. 12.12.1962, trv. byt. Pečnianska 1213/19,
851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: BT Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Mariánska 12, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S1753.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 755/2021 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
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000832
Spisová značka: 27OdK/154/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Neuwirth, nar. 23.10.1989, trv. byt. Budatínska
3143/7, 851 05 Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Neuwirth, nar. 23.10.1989, trv. byt. Budatínska 3143/7, 851
05 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Katarína Galbavá, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava,
zn. správcu: S1800.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 759/2021 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
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000833
Spisová značka: 27OdK/155/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Hubalová, nar. 03.09.1961, trv. byt. Madáchova
9094/10, 821 06 Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Hubalová, nar. 03.09.1961, trv. byt. Madáchova 9094/10,
821 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Námestie
Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1169.
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 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 767/2021 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
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000834
Spisová značka: 27OdK/156/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Rigová, nar. 20.03.1974, trv. byt. Bojnická
7694/23, 831 04 Bratislava, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Rigová, nar. 20.03.1974, trv. byt. Bojnická 7694/23, 831
04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
zn. správcu: S1518.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.

Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 764/2021 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
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000835
Spisová značka: 27OdK/157/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Bajza, nar. 16.10.1971, trv. byt. Bratislava Ružinov, 821 01 Bratislava zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Bajza, nar. 16.10.1971, trv. byt. Bratislava - Ružinov,
821 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 15, 821 04
Bratislava, zn. správcu: S1637.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D19, pol. reg. 769/2021 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
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.12.2021
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K000836
Spisová značka: 2K/7/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TSS Bratislava, a.s., so sídlom
Za stanicou 3, 832 52 Bratislava, IČO: 35 686 707, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Viera Fraňová, so sídlom
kancelárie Drevárska 23, 902 01 Pezinok, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: TSS Bratislava, a.s., so sídlom Za stanicou 3, 832 52 Bratislava, IČO: 35
686 707, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená ( § 102 ods. 4 druhá veta ZKR ), do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.12.2021
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K000837
Spisová značka: 5OdK/476/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Tóth, nar. 30.09.1988, trvale bytom Veľká
nad Ipľom 166, 985 32 Veľká nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Tóth, s miestom podnikania
Jelšovec 44, 985 32 Jelšovec, IČO: 44626886, 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: Jozef Tóth, nar. 30.09.1988, trvale bytom Veľká nad Ipľom 166, 985 32
Veľká nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Tóth, s miestom podnikania Jelšovec 44, 985 32
Jelšovec, IČO: 44626886.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1432.

Ustanovuje správcu: Mgr. Katarína Milanská, so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen,

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
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<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.12.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K000838
Spisová značka: 5OdK/477/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Vančová, nar. 20.02.1974, trvale bytom
966 81 Voznica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Bratislava, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Katarína Vančová, nar. 20.02.1974, trvale bytom 966 81 Voznica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: WITT & KLEIM RENEWALS k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1971.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.12.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K000839
Spisová značka: 5OdK/478/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Ľupták, nar. 08.07.1984, trvale bytom Lupoč
23, 985 11 Halič, 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: Igor Ľupták, nar. 08.07.1984, trvale bytom Lupoč 23, 985 11 Halič.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

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

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 28.12.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K000840
Spisová značka: 3K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MELLISAMO s.r.o. „v
konkurze“, IČO: 43 798 454, so sídlom Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., vložka č.: 13866/S, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica,
značka správcu S 1168, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.12.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K000841
Spisová značka: 28K/5/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 64 & One s.r.o. ,,v konkurze“, so sídlom
Nám. Sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 248 211, ktorého správcom je SISÁK&PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S 1868, o určení paušálnej odmeny
správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra,
značka správcu S 1868 paušálnu odmenu vo výške 2.760,- eur.
Poučenie:
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Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, 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. 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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.12.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K000842
Spisová značka: 28OdK/300/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Žitňanská, nar. 29.09.1992, bytom Hóštár 78/1, 951 61
Čifáre, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Žiari nad Hronom, SNP 613 / 124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana Žitňanská, nar. 29.09.1992, bytom Hóštár 78/1, 951 61
Čifáre.
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.
1959.

Ustanovuje správcu JUDr. Lucia Kolníková, so sídlom kancelárie Géňa 56, 934 05 Levice, zn. správcu

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 22.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1618/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 3.1.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000843
Spisová značka: 28OdK/301/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominika Kocoureková, nar. 14.06.1996, bytom Uhliská 2,
835 05 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominika Kocoureková, nar. 14.06.1996, bytom Uhliská 2, 835
05 Levice.
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. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, zn.
správcu 1149.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 22.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1617/2021, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

34

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra dňa 3.1.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000844
Spisová značka: 28OdK/302/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vivien Marcsa, nar. 07.04.1997, bytom Búč 187, 946 35 Búč,
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: Vivien Marcsa, nar. 07.04.1997, bytom Búč 187, 946 35 Búč.
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 G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie SNP 56,
934 01 Levice, zn. správcu 1719.
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 27.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1622/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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,
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 3.1.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000845
Spisová značka: 28OdK/303/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Hamráková, nar. 12.01.1979, trvalý pobyt 946 51
Nesvady, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Nesvady.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Hamráková, nar. 12.01.1979, trvalý pobyt 946 51

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 LexCreditor k.s. so sídlom Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice, zn. správcu 1636.

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
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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 27.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1631/2021, 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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 3.1.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000846
Spisová značka: 28OdK/304/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jozef Ziman, nar. 05.11.1973, trvalý pobyt 946 39 Iža,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Jozef Ziman, nar. 05.11.1973, trvalý pobyt 946 39 Iža.

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. Tomáš Timoranský, so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky,
zn. správcu 1863.
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 28.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1638/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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
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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 3.1.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000847
Spisová značka: 23OdK/304/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Didiová, narodená 26.12.1989, bytom 935 04
Devičany 43, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lenka Didiová, narodená 26.12.1989, bytom 935 04 Devičany
43.
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., S 1131, so sídlom kancelárie: Farská 33, 949 01 Nitra.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1641/2021, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.1.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K000848
Spisová značka: 23OdK/305/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Sztojka, narodený 12.09.1977, bytom Radnótiho
2810/52, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Zsolt Sztojka, s miestom podnikania Radnótiho
2810/52, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 163 690, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.09.2021,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zsolt Sztojka, narodený 12.09.1977, bytom Radnótiho 2810/52,
946 03 Kolárovo.
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: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., S 1629, so sídlom kancelárie: Farská 31, 949 01
Nitra.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.12.2021 vedený pod položkou registra D14 - 1642/2021, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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 zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.1.2022
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. Jana Coboriová, sudca
K000849
Spisová značka: 29OdK/230/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Polakovič, nar. 04.11.1986, bytom Bardoňovo, 941 49
Bardoňovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Polakovič, nar. 04.11.1986, bytom Bardoňovo, 941 49
Bardoňovo.
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 Správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01
Topoľčany, IČO: 47 236 329, zn. správcu: S1571.
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 27.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1628/2021, 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia 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,
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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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 3.1.2022
JUDr. Marek Olekšák,
K000850
Spisová značka: 29OdK/231/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Horváthová, nar. 19.08.1988, bytom Nitra, 949 01
Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Horváthová, nar. 19.08.1988, bytom Nitra, 949 01 Nitra.
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. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie: Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice,
IČO: 34 033 611, zn. správcu: S423.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 27.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1629/2021, 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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

51

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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 3.1.2022
JUDr. Marek Olekšák,
K000851
Spisová značka: 29OdK/232/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hajnalka Toma, nar. 23.09.1978, bytom Hurbanovská cesta
830/45, 946 51 Svätý Peter, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Tvrdošíne, so sídlom Medvedzie 132, 02 744 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Hajnalka Toma, nar. 23.09.1978, bytom Hurbanovská cesta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

52

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

830/45, 946 51 Svätý Peter
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 INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s. so sídlom kancelárie Mostná 72, 949 01 Nitra,
IČO: 48 003 506, zn. správcu: S1765.
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 27.12.2021 vedený pod položkou registra D14 1632/2021, 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
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(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 3.1.2022
JUDr. Marek Olekšák,
K000852
Spisová značka: 27K/3/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELEKTROKARBON, a.s., so sídlom:
Topoľčany, Tovarnícka č. 412, IČO: 31 412 432, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie Nitra, Mostná č. 13, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Nitra, Mostná č. 13, z funkcie správcu.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 3.1.2022
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000853
Spisová značka: 5OdK/463/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jozef Brečka, nar. 17.03.1950, trvale bytom
Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad Topľou zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1,
066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Jozef Brečka, nar. 17.03.1950, trvale bytom Komenského
640/2, 093 01 Vranov nad Topľou,
II.

ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1347/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000854
Spisová značka: 5OdK/464/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Rezanka, nar. 27.03.1983, trvale bytom Poľná
451/1, 094 12 Vechec zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
12 Vechec,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Rezanka, nar. 27.03.1983, trvale bytom Poľná 451/1, 094

II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1340/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000855
Spisová značka: 5OdK/465/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Tomkovičová, nar. 10.04.1969, trvale bytom
Podskalka 85, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Tomkovičová, nar. 10.04.1969, trvale bytom Podskalka 85,
066 01 Humenné,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1339/2021.

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000856
Spisová značka: 5OdK/466/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Goroľ, nar. 07.03.1974, trvale bytom 094 35 Hlinné
332 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Goroľ, nar. 07.03.1974, trvale bytom 094 35 Hlinné 332,

II.
Humenné,

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

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

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1336/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 30.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000857
Spisová značka: 5OdK/467/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Maľar, nar. 24.07.1987, trvale bytom Ondavská
142/7, 094 02 Benkovce zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Maľar, nar. 24.07.1987, trvale bytom Ondavská 142/7,
094 02 Benkovce,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1342/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 30.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000858
Spisová značka: 5OdK/468/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kollarčík, nar. 20.07.1961, trvale bytom Na jarku
350/3, 059 40 Liptovská Teplička zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kollarčík, nar. 20.07.1961, trvale bytom Na jarku 350/3, 059
40 Liptovská Teplička,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1355/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 31.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000859
Spisová značka: 5OdK/469/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Kiššová, nar. 04.07.1969, trvale bytom 082 66
Gregorovce 13 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
13,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Kiššová, nar. 04.07.1969, trvale bytom 082 66 Gregorovce

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov
nad Topľou,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
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ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1349/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000860
Spisová značka: 5OdK/470/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenka Siváková, nar. 27.07.1963, trvale bytom 082 52
Abranovce 153 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenka Siváková, nar. 27.07.1963, trvale bytom 082 52
Abranovce 153,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1356/2021.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.12.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K000861
Spisová značka: 38R/8/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o. so
sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 47 168 099, Slovenská republika o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 47 168 099, Slovenská republika, takto
rozhodol
I.
Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka obchodnej spoločnosti BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o. so sídlom
020 62 Horovce 106, IČO 47 168 099.
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II.
Začína sa hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. Mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
III.
Do funkcie správcu sa ustanovuje Ing. Mgr. Darina Vozárová so sídlom kancelárie Obrancov mieru
346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1960, zapísaný v zozname správcov pod zn. S1639.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka BIOPLYN
HOROVCE 3, s. r. o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 47 168 099, Slovenská republika, 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) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
V.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
VI.
Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť
plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má
získať,
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 eur,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok
Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako 3 mesiacov,
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v
rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo
nepeňažných nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru, odmeny a prémie vedúcich
pracovníkov,
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti),
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov.
VII.
Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa §
122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní 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 alebo Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VIII.
Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000862
Spisová značka: 40K/9/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Facehome s.r.o. so
sídlom Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO 47 682 809, zast. Mgr. Matej Trnavský so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Facehome s.r.o. so
sídlom Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO 47 682 809, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
Facehome s.r.o. so sídlom Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO 47 682 809.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
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Okresný súd Trenčín dňa 31.12.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000863
Spisová značka: 38K/12/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MVS Slovakia,
s. r. o. v konkurze so sídlom Gagarinova 1263/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 656 810, ktorého správcom je
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín,, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
vstup do konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 695,61 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
4/4 až 4/10.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť 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) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K000864
Spisová značka: 25K/33/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Senická mliekareň a.s. v konkurze,
IČO: 31 412 092, so sídlom Priemyselná 1339, 905 27 Senica, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Zselinszky, so
sídlom kancelárie Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01, uznesením č.k. 25K/33/2014-226 zo dňa 29.11.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.12.201 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2021.
V Trnave, dňa 03.01.2022
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.01.2022
JUDr. Patrik Zolvík, vyšší súdny úradník
K000865
Spisová značka: 26K/2/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Sz&H Group s.r.o., so sídlom
Družstevná 1793/13, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 248 476, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41291/T, právne zastúpený: JUDr. Ladislav Slovák, advokát, so sídlom kancelárie:
Nemešsegská 6575/35, 929 01 Dunajská Streda, správcom ktorého je: Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom
kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu: S 1328, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do
konania, takto
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rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č.8 a 10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 12.061,16 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 2/5 - 14.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.12.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K000866
Spisová značka: 36K/1/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 850 683, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 35103/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S1477, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka
správcu S1477 z funkcie správcu úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36
850 683.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, 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. 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.01.2022
Mgr. Daniela Škultétyová, vyššia súdna úradníčka
K000867
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951,
bytom Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu majetku
takto
rozhodol
I. U d e ľ u j e s p r á c o v i súhlas na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
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Obchodnom vestníku č. 72/2017 zo dňa 12.04.2017 pod číslom K008220 zapísaný v súpise pod:
položkou č.2 Nákladné motorové vozidlo LUBLIN, ŠPZ ZA 015 CK, farba červená, kategória N1, celková nosnosť
2900, VIN SUL330211V0019709,
položkou č.3 Osobné motorové vozidlo CITROEN ŠPZ ZA 974BK, farba modrá, kategória M1, celková hmotnosť
1710, VIN VF7DPP0016PP3841,
položkou č.4 Príves nákladný, ŠPZ ZA 025YA, farba červená tmavá + plnohodnotná rezerva VIN
U5KV07532V1000024.
II. U d e ľ u j e s p r á c o v i súhlas na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 134/2018 zo dňa 13.07.2018 pod číslom K050132 nehnuteľnosti zapísané na LV 1890,
kat.úz. Považský Chlmec, okres Žilina zapísaný v súpise pod položkou:
č.39 parcela č. 1165/119 o výmere 480 m2-orná pôda
č.40 parcela č. 1165/120 o výmere 303 m2-ostatné plochy
č.41 parcela č. 1356/27 o výmere 581 m2-zastavané plochy a nádvoria
č.42 parcela č. 1356/29 o výmere 399 m2- zastavané plochy a nádvoria
č.43 parcela č. 1356/30 o výmere 931 m2- zastavané plochy a nádvoria
č.44 parcela č. 1356/148 o výmere 195 m2- zastavané plochy a nádvoria
č.45 parcela č. 1356/149 o výmere 26 m2- zastavané plochy a nádvoria
č.46 parcela č. 1356/153 o výmere 46 m2- zastavané plochy a nádvoria
č.47 parcela č. 1751
o výmere 2791 m2-orná pôda
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000868
Spisová značka: 2K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Janigová, nar. 07.05.1965,
bytom Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so
sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, v časti o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Na speňažovanie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 86/2017 zo dňa 05.05.2017 pod číslom K009984 a to položky majetku č. 1 až 16 a položky
majetku 17 až 156,
je správca povinný zorganizovať dražbu primerane podľa ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách, pričom podmienky dražby budú stanovené v súlade s návrhom správcu na uloženie záväzného pokynu zo
dňa 15.04.2021. Správca je povinný o akýchkoľvek významných skutočnostiach týkajúcich sa speňažovania tohto
majetku informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000869
Spisová značka: 2K/15/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny
2/3528, 010 01 Žilina, IČO: 31 606 296, v časti o späťvzatí návrhu veriteľa Zakládání staveb, a.s., so sídlom
Dobronická 1371, 148 00 Praha 4, IČO: 49 241 567 ako zakladateľ Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 36 688 487, právne zastúpený: advokátska kancelária LAW
FIRM s.r.o., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava I, IČO: 36 867 209, na pristúpenie do konkurzného konania,
takto
rozhodol
Súd pripúšťa späťvzatie návrhu veriteľa Zakládání staveb, a.s., so sídlom Dobronická 1371, 148 00 Praha 4, IČO: 49
241 567 ako zakladateľ Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava, so sídlom Košická 56, 821 08
Bratislava, IČO: 36 688 487, do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528,
010 01 Žilina, IČO: 31 606 296 a konanie voči veriteľovi zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 14 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000870
Spisová značka: 2K/5/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Kostrej, nar. 13.11.1973,
bytom 032 03 Liptovský Ján 370, uznesením č.k. 2K/5/2014-199 zo dňa 15.06.2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 08.07.2021

Okresný súd Žilina dňa 4.11.2021
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K000871
Spisová značka: 3NcKR/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Radoslav Kostrej, nar. 13.11.1973, trvale bytom 032 03 Liptovský
Ján 370, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Radoslav Kostrej, nar. 13.11.1973, trvale bytom 032 03 Liptovský Ján 370, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000872
Spisová značka: 2K/10/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Dobák, nar. 26.06.1992, trvale
bytom ul. 1. Čsl. Brigády 3233/5, 038 61 Vrútky, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva:

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 215 811, značka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu: S1520, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7 920,- Eur
s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 31.12.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K000873
Spisová značka: 1OdK/141/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eduard Chládek, nar. 10.11.1968, trvalý pobyt mesto Žilina,
010 01 Žilina, do 10.01.2013 podnikajúci pod obchodným menom Eduard Chládek - TOM-DOM, s miestom
podnikania Hollého 616/52, 010 01 Žilina, IČO: 35 406 623, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eduard Chládek, nar. 10.11.1968, trvalý pobyt mesto Žilina,
010 01 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu:
Žilina, značka správcu: S580.

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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
27.12.2021 vedený pod položkou registra 940/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K000874
Spisová značka: 1OdK/142/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslava Líšková, nar. 14.09.1963, trvalý pobyt mesto
Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, prechodný pobyt: Tatranská cesta 154/28, 034 01 Ružomberok,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslava Líšková, nar. 14.09.1963, trvalý pobyt mesto
Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu:
značka správcu: S1340.

Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin,

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
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
27.12.2021 vedený pod položkou registra 949/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

84

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
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K000875
Spisová značka: 1OdK/143/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Frnčová, nar. 16.07.1949, trvalý pobyt Korzo 3399/19,
010 15 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: Oľga Frnčová, nar. 16.07.1949, trvalý pobyt Korzo 3399/19,
010 15 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu:
LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022
01 Čadca, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
28.12.2021 vedený pod položkou registra 950/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K000876
Spisová značka: 1OdK/144/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Aiznerová, nar. 01.01.1992, trvalý pobyt Benice 71,
038 42 Benice, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
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Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Aiznerová, nar. 01.01.1992, trvalý pobyt Benice 71,
038 42 Benice.
II.
Ustanovuje správcu:
Martin, značka správcu: S548.

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
28.12.2021 vedený pod položkou registra 952/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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
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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,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 3.1.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K000877
Spisová značka: 10K/17/2021
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 10K/17/2021

vo veci návrhu
navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina,
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
NORMÁL s.r.o., so sídlom Sučianska cesta 31, 036 08 Martin, IČO: 31 593 402
Okresný súd Žilina z r u š u j e

termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 13.01.2022 o 09:00 hod. na
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Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, prízemie.
Termín pojednávania je zrušený v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a/ bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).
V Žiline, dňa 05.01.2022

Sudca: JUDr. Andrea Gulčiková

Okresný súd Žilina dňa 5.1.2022
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
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K000878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Božík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3037/28, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/110/2020/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/110/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 4OdK/110/2020 bol na majetok dlžníka: Miroslav Božík, narodený
28.04.1968, trvale bytom Znievska 3037/28, 851 06 Bratislava, občan SR (ďalej len dlžník) vyhlásený konkurz.
Uvedené uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 236/2020, deň vydania: 08.12.2020.
Ing. Anna Bružeňáková, 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 len
„ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej
podstaty:
Por. č.1.: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec: odhadovaná cena: 7500,00 Eur, právny dôvod : dlžník je
vlastníkom osobného motorového vozidla továrenskej značky FIAT Doblo 263/WXD1B/LS5AN, P.L.1.6. Diesel
N1, Dátum prvej evidencie/ rok výroby: 18.2.2015, VIN:ZFA26300006952996, EČ: BL358JB, farba: biela, druh
vozidla: nákladné, BB skriňová dodávka, Dátum zaradenia do súpisu: 16.03.2021.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K000879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozmér Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strečnianska 18, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/151/2021 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/151/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Mário Kozmér, nar. 04.05.1981, bytom Strečnianska 18, 851 05
Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
27OdK/151/2021 S1357 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase
od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K000880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozmér Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strečnianska 18, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/151/2021 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/151/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Mário Kozmér, nar. 04.05.1981, bytom Strečnianska 18, 851 05
Bratislava , týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: IBAN SK92 1100 0000 0029 1063 5362
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K000881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liptáková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záporožská 3725/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/111/2021 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/111/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marta Liptáková, nar. 05.07.1960, trvale bytom Záporožská 3725/2, 851 01 Bratislava, č. k.
31OdK/111/2021 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
04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich podali
Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K000882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmanová 1172/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1960
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/204/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/204/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR) správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu sa končí z dôvodu, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K000883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozmér Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strečnianska 18, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/151/2021 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/151/2021
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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako , správca dlžníka : Mário Kozmér, nar.04.05.1981, bytom Srečnianska 18, 851 05 Bratislava , (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 27OdK/151/2021 zo dňa 16.12.2021
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Mário Kozmér, date of birth 4th. May 1981, residency at
Strečnianska 18, 851 05 Bratislava (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolutionof the
District Court Bratislava I, No. 27OdK/151/2021 dated on 16th December 2021, the bankruptcy was declared on
the Debtor‘s estate.
JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1357 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of
the trustee S 1357 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 251/2021 dňa
31.12.2021. Dňom 01.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 251/2021 on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31th December 2021. Bankruptcy was declared on 1th January 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 (§ 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
Journal shall be considered.
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
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Karásková, správca,
so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Oľga
Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 02.01.2022.
The date 2th January 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. 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. 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 (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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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 according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Oľga Karásková, správca
JUDr. Oľga Karásková, trustee

K000884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomanova 9694 / 18, 831 07 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/174/2021 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/174/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Galbavá, správca dlžníka: Jozef Matejčík, nar. 02.07.1982, trvale bytom Tomanova 18, 831 07
Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem
súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo značky ŠKODA, model Fabia, EČV: BL621TG, VIN:
TMBPW16Y243974485, rok výroby: 2003, farba vozidla: modrá, stav vozidla: v premávke, súpisová hodnota 300,€,
JUDr. Katarína Galbavá, správca

K000885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Partl Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2717 / 30, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/43/2021 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/43/2021
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.
Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Partl, nar. 16. apríla 1982, bytom L. Novomeského 2717/30, 902 01
Pezinok, č. k. 31OdK/43/2021 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K000886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vít Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V Zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/81/2021 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/81/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Andrea Hríňová, správkyňa v konkurze dlžníka Vít Polák, nar. 15.03.1974, bytom V Zákostolí 399/2, 900
65 Záhorská Ves (občan SR), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že konkurz sa končí,
nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 24.08.2021 zverejnením v OV č. 162/2021 dňa 23.08.2021.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu,
ktorý sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania a v zmysle § 167p ods. 2, § 167q ods. 3 ZKR
prestáva podliehať konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 ZKR, 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 ZKR, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej
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pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné
bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K000887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Bódiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášovská 85/58, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/139/2021 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/139/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Bódiš, nar. 28.01.1984, bytom:
Tomášovská 85/58, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích
predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76, § 77 ZKR, ktorý
správkyňa vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj
vlastných zistení a šetrení, správkyňa zistila, že do všeobecnej podstaty ani do oddelenej podstaty nie je
zaradený žiadny majetok dlžníka. Správkyňa sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedela o žiadnom novom majetku
dlžníka, na základe čoho by mohla vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 ZKR, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
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právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 ZKR, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné
bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Andrea Hríňová
Správca dlžníka

K000888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krčová Dagmar, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 36, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/72/2021 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/72/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka Ing. Dagmar Krčová, nar. 25.03.1960, Trnavská cesta 36,
821 02 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR“) vzhľadom na
skutočnosť, že nebol zistený majetok Dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu a konkurzná podstata preto
nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že:
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K000889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hužvárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 3514/11A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/118/2021 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/118/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Zuzana Hužvárová, Hany Meličkovej 3514/11A, 841 05 Bratislava - Karlova Ves (ďalej
ako „Dlžník“), v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
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„ZKaR“) správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:

Ku dňu 04.01.2022 správca nezistil existenciu žiadneho majetku Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR.

V Bratislave 04.01.2022

Čechová Insolvency Services k.s., konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K000890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/91/2021 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/91/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka Tomáš Berky, nar. 29.05.1992, Karpatské nám. 7770/10A,
831 06 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR“) vzhľadom na
skutočnosť, že nebol zistený majetok Dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu a konkurzná podstata preto
nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že:
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K000891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

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

105

Obchodný vestník 5/2022
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

37OdK/458/2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. , sp. zn. : 37OdK/458/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ing. Vladimír Medovarský, nar. 15.10.1966, trvale bytom Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves (ďalej len
„Dlžník“) pričom do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1267 (ďalej len „Správca“). Nakoľko došlo k speňaženiu
majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, správca podľa §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje týmto svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Bratislave, dňa 04.01.2022
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K000892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhos Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911 / 3, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/72/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/72/2021
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.
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Gustáv Juhos, nar. 12.03.1966, trvale bytom Lermontovova 911/3, 811 05
Bratislava, sp. zn. 4OdK/72/2021 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K000893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LPP Group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 506 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33R/3/2021 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33R/3/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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ČSOB Leasing, a. s. so sídlom Žižkova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 10, Slovenská republika
IČO: 35 704 713 spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, Vložka č.: 1220/B
pr. zast. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava,
IČO: 47 239 921, zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vl.č. 82481/B v menej ktorej koná JUDr. JUDr. Milan
Malata, advokát a konateľ
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka LPP Group s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO
47506148, spis. zn.: 33R/3/2021 (ďalej len „Dlžník“)
Termín konania 04.01.2022 o 10.00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.
Prítomní členovia veriteľského výboru: 1. ČSOB Leasing, a. s. (predseda veriteľského výboru) 2. Všeobecná
úverová banka, a. s.; skrátený názov: VÚB, a. s.. (člen veriteľského výboru) 3. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o
(člen veriteľského výboru) 4. UniCredit Leasing Slovakia, a. s. (člen veriteľského výboru) 5. SHELL Slovakia, s.r.o.
(člen veriteľského výboru)
V mene dlžníka bol prítomný zástupca JUDr. Milan Ragas
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Predloženie návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu, rozprava
3. Hlasovanie o schválení / zamietnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka
4. Záver
1. Bod programu – otvorenie:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda – člen veriteľského výboru ČSOB Leasing, a. s. v súlade s § 128
ods. 1 ZoKR na základe predloženého reštrukturalizačného plánu.
Podľa § 143 ZoKR: Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90
dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu
o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení
zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej
lehote návrh plánu veriteľskému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.
Podľa § 144 ods. 1 ZoKR ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu
nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor
rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Dlžník predložil prepracovaný reštrukturalizačný plán v lehote
stanovenej zákonom.
V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom
každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.
Členovia veriteľského výboru zhodne uvádzajú, že pred konaním schôdze im bol plán doručený a boli s ním
oboznámení.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci 5 členovia
veriteľského výboru prostredníctvom ich poverených osôb resp. právnych zástupcov a veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
2. Bod programu - Predloženie návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu, rozprava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V rámci rozpravy členovia VV konštatovali, že Dlžník vyhovel ich pripomienkam vzneseným na predchádzajúcom
zasadnutí veriteľského výboru.
3. Bod programu - Hlasovanie o schválení / zamietnutí reštrukturalizačného plánu dlžníka
Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený reštrukturalizačný plán dlžníka LPP Group s.r.o., so sídlom Ľubochnianska
4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 47506148, spis. zn.: 33R/3/2021. Veriteľský výbor
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Veriteľský výbor
poveruje predsedu veriteľského výboru, spoločnosť ČSOB Leasing a. s., aby bezodkladne požiadal správcu o
zvolanie schvaľovacej schôdze.“
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor schvaľuje predložený reštrukturalizačný plán dlžníka LPP Group s.r.o., so sídlom Ľubochnianska
4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 47506148, spis. zn.: 33R/3/2021. Veriteľský výbor
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Veriteľský výbor
poveruje predsedu veriteľského výboru, spoločnosť ČSOB Leasing a. s.,, aby bezodkladne požiadal správcu o
zvolanie schvaľovacej schôdze.“
4. Bod programu - záver:
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:30 hod.
V Bratislave 04.01.2022
ČSOB Leasing, a. s. v. z. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., JUDr. Milan Malata, advokát a konateľ
(podpísané KEP)

K000894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Granec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovícka 3176/16, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/97/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33Odk/97/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Ľuboš Granec, nar. 20.09.1960, trvale bytom Bzovícka 3176/16, 851 07 Bratislava oznamuje v
súvislosti so znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 04.01.2022
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K000895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jarszinski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31ODK/130/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hanáček, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Jarszinski, nar. 19.08.1966, bytom Švabinského
1063/5, 851 01 Bratislava oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mgr. Martin Hanáček, Záhradnícka
41, 821 08 Bratislava, počasstránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenejadrese alebo na tel. čísle: 0908 774 950, e-mailom:martin@hanacek.sk
Mgr. Martin Hanáček, správca

K000896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jarszinski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 31ODK/130/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníkaMgr. Martin HANÁČEK, správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Jarszinski, nar. 19.08.1966,
bytom Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava, zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky 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. 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 bankového účtu:

IBAN: SK84 1100 0000 0029 1397 7544
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Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz JARSZINSKI
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K000897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468 / 12, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Mýtna 50, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Borbély František, narodeného 02.06.1970, bytom Hodálova 468/12, 841
04 Bratislava týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " ZKR")
zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate k dátumu 04.01.2022. Zároveň oznamuje zámer
zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecenej podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a
musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 04.01.2022
JUDr. Marek Glemba, správca

K000898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jarszinski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/130/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claimforforeigncreditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazosaplicables“
(cs) „Výzva k přihlášenípohledávky. Závaznélhůty“
(da) „Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Var opmarksompafristerne“
(de) „AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten“
(et) „Noudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved“
(fr) „Invitation a produireunecréance. Délais a respecter“
(it) „Invitoall’insinuazione di uncredito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajumsiesniegtprasijumu. Termini, kasjaievero"
(lt) „Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai"
(hu) „Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
(mt) „Stedinaghalpreżentazzjoni ta' talba. Limititaż-żmien li ghandhomjiguosservati"
(nl) „Oproeptotindiening van schuldvorderingen. In achttenementermijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazoslegais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijaviterjatve.
Noudatettavatmääräajat”

Roki,

kijih

je

treba

upoštevati"

(fi)

„Kehotussaatavanilmoittamiseen.

(sv) „Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Eva Jarszinski, nar. 19.08.1966, bytom Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I dňa 08.11.2021, sp. zn. 31OdK/130/2021
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 228/2021 dňa 29.11.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovenýMgr. Martin Hanáček, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
značka správcu: S 1906(ďalej aj ako „Správca“). Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/129/2021 S 1906 Sídlo
správcu: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava 1
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankruptEva Jarszinski, nar. 19.08.1966, bytom Švabinského 1063/5, 851 01 Bratislava hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Batislava I of 08.11.2021,
ref. No. 31OdK/130/2021, published in the Commercial report No. 228/2021of 29.11.2021 was proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Martin Hanáček, trustee, withits Office at Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
ref. No. of truste S 1906wasappointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Thebankruptcyisconsidered as declared by publishing there solution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision theday following theday
afterthe publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Thedebtorbecomesthebankruptafterdeclaringthebankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and RestructuringAct as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).

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

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall beentitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the homeloanisdue or if these cured creditor has applied
his security rightis in ordere arlier, where of the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a written
form without un due delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
Thecreditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Above mentioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, where as the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counter part to the trustee where by it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken in to consideration, but the creditor can not exercise the right to
vote. The registration of such claim in to the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registeredsum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
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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 dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Foranysecuredreceivablemustbefiledtheindividualapplicationwhichincludesspecification of the secured sum, type,
order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Wholesum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, where as the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. Ifthereceivableshallbesubmitted in currency which is not determined by EuropeanCentral Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
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The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without unduedelay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

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

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

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

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

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of theMinistry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who havet heir domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the EuropeanParliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

V Bratislave, dňa 20.12.2021
In Bratislava, on 20.12.2021

Mgr. Martin Hanáček, správca dlžníka
Mgr. Martin Hanáček, truste of thebankrupt

K000899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bosík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/157/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/157/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcuMiroslav Bosík, nar. 24.12.1986, bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislavaoznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníkuje možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08
Bratislava, počasstránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenejadrese alebo na tel. čísle: 0908 417 466, e-mailom:darina@hanacek.sk
JUDr. Darina Hanáčková, správca

K000900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bosík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/157/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/157/2021
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

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Bosík, nar. 24.12.1986,
bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky 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. 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 bankového účtu:
IBAN: SK66 0900 0000 0001 7840 6550

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz BOSIK
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K000901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alan Greguš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 22, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/33/2017 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/33/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. 37OdK/33/2017 zo dňa 10. 7. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Alan Greguš, nar. 10. 6. 1977, trvale bytom Krásnohorská ul. č. 22, 851 07 Bratislava (ďalej len
"úpadca"). Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2017 dňa 21. 7. 2017. Správca týmto
podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákon v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
JUDr. Martin Sečanský, správca
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K000902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR) správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu sa končí z dôvodu, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K000903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Galba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Riadku 1132/97B, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/12/2021 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/12/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 29OdK/12/2021 zo dňa 29.10.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Pavel Galba, nar.: 05.12.1964, bytom Na Riadku 1132/978, 900 61 Gajary. Citované uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 215/2021 dňa 09.11.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.11.2021
(ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Pavel Galba, nar.: 05.12.1964, bytom Na Riadku 1132/978,
900 61 Gajary.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Bratislave dňa 04.01.2022
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K000904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/42, 821 04 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/126/2021 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/126/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 31OdK/126/2021 zo dňa 27.10.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anna Danielová, nar.: 16.05.1964, bytom Stavbárska 42, 821 04 Bratislava. Citované uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 215/2021 dňa 09.11.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 10.11.2021
(ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Anna Danielová, nar.: 16.05.1964, bytom Stavbárska 42,
821 04 Bratislava.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na 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 návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Bratislave dňa 04.01.2022
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K000905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Čechovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petara Pasicha 435 / 8, 851 10 Bratislava-Jarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1955
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/175/2021-S403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/175/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty v konkurze na majetok dlžníka Ing. Ladislav Čechovič, nar. 20.12.1955, Petara Pasicha 435/8,
851 10 Bratislava.
por.
typ súpis.
súpisová
spoluvl. podiel
popis súpisovej zložky
číslo zložky
hodnota (EUR) úpadcu
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 27 m2, štát: SR, obec: Cífer,
1
pozemok
270,00
1/1
okres: Trnava, kat. územie: Cífer, LV č. 2940 parcela registra "E" č. 984/574
270,00

K000906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 14. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J. Zigmundíka 1489, Vrbové
IČO: 36 269 727
Miesto konania: Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Nám. SNP 14, Bratislava
Spisová značka konkurzného konania: 36K/6/2018
Dátum konania: 20.12.2021
Čas konania: 14.05 hod.
Prítomní:
a. SHARDA EUROPE Sp. z o.o. (per rollam)
b. Textilveredlung Bebr. Hecht GmbH Mühlhausen (per rollam)
c. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (per rollam)
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Prezencia
2. Udelenie súhlasu s uzavretím Kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom na základe vyhodnotenia
ponukového konania zo dňa 13.12.2021 - podstatná časť majetku patriaca k podniku úpadcu
3. Udelenie súhlasu s uzavretím Kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom na základe vyhodnotenia
ponukového konania zo dňa 13.12.2021 – Súbor hnuteľných vecí
4. Záver
1. Prezencia
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Zasadnutie zvolal správca Mgr. Marcela Turasová s poukazom na ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“), a to listom zo dňa 15.12.2021
v znení úpravy zo dňa 20.12.2021.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sa zasadania zúčastnili 3 jeho
členovia, a to využitím práva hlasovať ,,per rollam" v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR. Na účely uznášaniaschopnosti
sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za za prítomných.
Predseda veriteľského výboru ešte pred jeho zasadnutím doručil elektronikcy správcovi a ostatným členom
veriteľského výboru správu, kde (1) namietol, že zasadnutie nebolo zvolané v dostatočnom predstihu a podklady
boli poskytnuté len jeden pracovný deň vopred, a v tomto časovom rámci predseda nebol schopný podklady
vyhodnotiť; (2) výsledné ponuky vníma bez podrobnejšej analýzy za príliš nízke, a nebude hlasovať za prijatie
bodov 2 a 3 programu zasadnutia veriteľského výboru.
2. Hlasovanie o Udelení súhlasu s uzavretím Kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom na základe
vyhodnotenia ponukového konania zo dňa 13.12.2021 - podstatná časť majetku patriaca k podniku
úpadcu
Hlasovanie:
ZA: 3 (SHARDA EUROPE Sp. z o.o.; Textilveredlung Gebr. Hecht GmbH Mühlhausen; UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie: PRIJATÉ
UZNESENIE č. 1/2021 zo dňa 20.12.2021:
„Veriteľský výbor udeľuje súhlas na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj podstatnej časti majetku úpadcu
patriaceho k podniku úpadcu, a to majetku úpadcu zapísaného pod por. č. 1 v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788 v znení
opätovného stanovenia hodnoty majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 158/2019 zo dňa
16.08.2019 pod položkou K071643 a majetku zapísaného pod por. č. 37., 50. a 85. v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788 a pod
por. č. 315. a 318-321. v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo
dňa 24.10.2018 pod položkou K080789 v znení aktualizácie súpisu majetku zverejnenej v Obchodnom
vestníku č. 105/2020 zo dňa 03.06.2020 pod položkou K043370, a to s víťazným záujemcom v zmysle
vyhodnotenia ponukového konania zo dňa 13.12.2021.“
3. Hlasovanie o Udelení súhlasu s uzavretím Kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom na základe
vyhodnotenia ponukového konania zo dňa 13.12.2021 - súbor hnuteľných vecí - VPK
Hlasovanie:
ZA: 3 (SHARDA EUROPE Sp. z o.o.; Textilveredlung Gebr. Hecht GmbH Mühlhausen; UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.)
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie: PRIJATÉ
UZNESENIE č. 2/2021 zo dňa 20.12.2021:
„Veriteľský výbor udeľuje súhlas na uzavretie kúpnej zmluvy, a to k súpisovým zložkám majetku
zapísaných pod por. č. 1., 5., 10., 19., 28., 30., 32., 33., 36., 38., 39., 42., 44., 45., 51., 82., 95., 118., 124.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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126., 132., 142., 145., 146., v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018
zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080788 a súpisových zložiek majetku zapísaých pod por. č. 152., 160163., 165., 166., 171., 172., 175., 177., 179., 180-192., 194., 195., 199., 200., 202., 204., 205., 207., 208., 209.,
211., 212., 215-218., 224., 227., 229., 230., 231., 235., 237., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247.,
248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 259-263., 265., 270-276., 279., 283., 284., 285., 293.,
297., 298., 299., 301., 302., 305., 306., 307., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 322., 325., 326., 330., 334., 336.,
339., 340-345., 347-352., 357., 360., 362., 363., 365., 366., 368., 371-374., 376., 378., 380., 383., 384., 387-392.,
396., 397., 399., 401., 402., 403., 404., 406., 413., 416., 418-421., 424., 425., 427., 430., 432., 434., 436., 437.,
442., 443., v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa
24.10.2018 pod položkou K080789 v znení aktualizácie súpisu majetku zverejnenej v Obchodnom vestníku
č. 105/2020 zo dňa 03.06.2020 pod položkou K043370, a to s víťazným záujemcom v zmysle vyhodnotenia
ponukového konania zo dňa 13.12.2021.“
3. Záver
Program 14. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný. Zasadnutie bolo ukončené o 14.15 hod.

V Bratislave, dňa 23.12.2021

predseda veriteľského výboru
BGZ BNP PARIBAS FAKTORING SP. z o.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer
konateľ a advokát na základe plnomocenstva

Prílohy:
prezenčná listina

K000907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlóová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 958/57, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2021 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Lucia Botlóová, Veterná ulica 958/57, Zlaté
Klasy ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka:
motorové vozidlo Ford Transit, VIN WF0LXXGBVLWY54563, EČ DS287GK, červené, rok výroby 1998, nefunkčné
(bez motora).
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Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
písomne na adresu kancelárie správcu v jednom vyhotovení. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK94 1111 0000 0013 7165 0007, variabilný symbol 362522021.
Neúspešným záujemcom bude zložená záloha v plnom rozsahu vrátená. Správca vyhodnotí ponuky v lehote 14
dní od skončenia ponukového konania. Rozhoduje vždy vyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Osoba podľa § 167r ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
V Dunajskej Strede dňa 04.01.2022
JUDr. Peter Kubik, správca

K000908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1027 / 5, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/65/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/65/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Tímea Mészárosová, nar.: 06.10.1993, trvale bytom Okružná 1027/5,
927 01 Šaľa, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 60OdK/65/2021, 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

K000909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1027 / 5, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/65/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/65/2021
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 – Tímea Mészárosová,
nar.: 06.10.1993, trvale bytom Okružná 1027/5, 927 01 Šaľa, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 60OdK/65/2021 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trnava, č.k. 60OdK/65/2021-12 zo dňa 16.11.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

122

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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 224/2021 zo dňa
23.11.2021.
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/65/2021-12 dated on 16.11.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets –
Tímea Mészárosová, born.: 06.10.1993, adress Okružná 1027/5, 927 01 Šaľa, 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 abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovakrepublic
No.: OV 224/2021 dated on 23.11.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej 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
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.
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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.
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

K000910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Lörincz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ármina Vámbéryho 7453/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/14/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty dlžníka : Tibor Lörincz, nar. 23.11.1977, trvale bytom Ármína
Vámbéryho 7453/10, 929 01 Dunajská Streda, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa :
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598.
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 11338,00€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 20.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K000911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefaňáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 1042/3, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/83/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/83/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Iveta Štefaňáková, nar.: 11.11.1971, trvale bytom Borová 1042/3, 908
77 Borský Mikuláš, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23OdK/83/2021,
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

K000912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefaňáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 1042/3, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/83/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/83/2021
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 – Iveta Štefaňáková,
nar.: 11.11.1971, trvale bytom Borová 1042/3, 908 77 Borský Mikuláš, v konkurznom konaní vedenom pred
Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23OdK/83/2021 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 23OdK/83/2021-12 zo dňa 02.12.2021, 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
235/2021 zo dňa 08.12.2021.
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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.
23OdK/83/2021-12 dated on 02.12.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets – Iveta
Štefaňáková, born.: 11.11.1971, adress Borová 1042/3, 908 77 Borský Mikuláš, 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 abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovakrepublic
No.: OV 235/2021 dated on 08.12.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej 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
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
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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.
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

K000913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tričák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská ulica 9264 / 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/117/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Róbert Tričák, narodený 23.07.1964, trvale
bytom Novomestská ulica 9264/7, 917 01 Trnava oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do
12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

127

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office@agbr.sk.
V Trnave, dňa 04.01.2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K000914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tričák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská ulica 9264 / 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/117/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Róbert Tričák, narodený 23.07.1964, trvale
bytom Novomestská ulica 9264/7, 917 01 Trnava, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v
súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet
v Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 601172021, do poznámky prosím
uviesť „konkurz popieranie Róbert Tričák“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Trnave, dňa 04.01.2022
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K000915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tričák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská ulica 9264 / 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/117/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/117/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Róbert Tričák,
narodený 23.07.1964, trvale bytom Novomestská ulica 9264/7, 917 01 Trnava ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava, č. k. 60OdK/117/2021 - 12, zo dňa 28.12.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the: Róbert Tričák, date of birth 23.07.1964, address Novomestská ulica 9264/7, 917 01
Trnava, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Trnava No. 60OdK/117/2021-12 dated of 28th of December 2021 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2022, deň vydania:
04.01.2022. Dňom 05.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 2/2022 on 4th of January 2022. Bankruptcy was
declared on of 5th of January 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) 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
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v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s., address
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claims to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
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).
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11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 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 Trnave, dňa 04.01.2022
In Trnava, on 4th of January 2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee
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K000916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 704 / 11, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Riško
Sídlo správcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/63/2021 S2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/63/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Andrej Riško, správca dlžníka: Marián Molo, narodený 18.08.1964, trvale bytom Puškinova 704/11, 924 01
Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Molo, IČO: 44 178 352, s miestom podnikania Puškinova
704/11, 924 01 Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, č.k.: 60OdK/63/2021, podľa ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Mgr. Andrej Riško
Správca konkurznej podstaty S2018

K000917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezzey Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Meder -, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Riško
Sídlo správcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/48/2021 S2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Andrej Riško, správca dlžníka: Ladislav Mezzey, narodený 26.06.1962, trvale bytom 932 01 Veľký Meder,
podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Mezzey, IČO: 36 979 899, s miestom podnikania Karpatské nám.
7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, č.k. 23OdK/48/2021, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Mgr. Andrej Riško
Správca konkurznej podstaty S2018

K000918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanáriková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Riško
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Sídlo správcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/118/2021 S2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/118/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Andrej Riško, IČO: 48 485 357 so sídlom kancelárie: Halenárska 13, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ľubica Blanáriková, narodená 21.12.1965, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01
Senica - Sotina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Halenárska 13, 917 01 Trnava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do
14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 907 232 222, emailom: andrej.risko@gmail.com
Mgr. Andrej Rišk
o Správca S2018

K000919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanáriková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Riško
Sídlo správcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/118/2021 S2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/118/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Andrej Riško, IČO: 48 485 357 so sídlom kancelárie: Halenárska 13, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ľubica Blanáriková, narodená 21.12.1965, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01
Senica - Sotina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, č. k. 60OdK/118/2021 v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu
IBAN: SK28 0900 0000 0051 1988 0562. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy
pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 60OdK/118/2021 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
Mgr. Andrej Riško
Správca S2018

K000920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanáriková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2 2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Riško
Sídlo správcu:
Halenárska 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/118/2021 S2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/118/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ľubica Blanáriková,
narodená 21.12.1965, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01 Senica - Sotina, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 60OdK/118/2021, zo dňa 28.12.2021 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 Ľubica Blanáriková, date of birth: 21.12.1965, permanent address at Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01
Senica - Sotina (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Trnava, No. 60OdK/118/2021 dated on 28th of December 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2022 dňa 04.01.2022.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňom 05.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 2/2022 on 04th of January
2022. Bankruptcy was declared on 5th of January 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.
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: Mgr. Andrej Riško, Halenárska 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the declaring the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Andrej Riško, Halenárska
13, 917 01 Trnava Slovenská republika.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05.01.2022
The date 5th of January 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 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).
Prednostné pohľadávky veriteľ nemusí do konania prihlásiť na tlačive. Postačuje oznámenie a preukázanie vzniku
prednostnej pohľadávky.
Creditor is not required to submit preferential claims on a pre-printed form. It is sufficient to notify the trustee and
to prove the occurrence of a preferential claim.
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).
Zaťažený majetok sa v insolvenčnom konaní speňažuje len, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
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In the insolvency proceedings, the secured asset is monetized only if the claim of preferred secured creditor is
submitted.
Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť do
konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku.
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.
The creditor who has a claim assured by the security right can submit his claim in the proceeding. In this case his
claim will be satisfied by the monetization of secured asset. A secured creditor of mortgage loan is entitled to
submit his claim only if the claim of a mortgage loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in
the order submit his claim. In this case trustee without undue delay notify in writing secured creditor of mortgage
loan.
V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási, táto do
konania nespadá a dlžník je povinný pohľadávku plniť v pôvodných lehotách splatnosti. Veriteľ je však povinný
správcovi bezodkladne oznámiť výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého
majetku.
In case the creditor will not submit his claim assured by the security right in the proceeding, the claim does not
belong to the proceeding and the debtor is obliged to fulfil the claim within the original due dates. The creditor is
required to notify the trustee about the amount of secured claim, which can be satisfied from the secured asset
without undue delay.
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; otherwiseit will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Andrej Riško, správca konkurznej podstaty
Mgr. Andrej Riško, trustee

K000921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 171, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/358/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/358/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
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orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Ladislav Farkas, narodený
04.05.1964, trvale bytom 925 07 Mostová 171, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Farkas st.,
IČO: 41 869 001, s miestom podnikania 925 07 Mostová 171, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 30.01.2008, 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
04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 04.01.2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K000922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 7951/10, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/100/2021 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/100/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 23OdK/100/2021 zo dňa 15.12.2021 bol na majetok
dlžníka Monika BIHARYOVÁ, nar. 5.6.1983, trvale bytom Tajovského 7951/20, 917 01 Trnava vyhlásený
konkurz. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 246/2021 dňa 23.12.2021.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.

V Galante, dňa 04.01.2022
JUDr. Viera Nováková, správca

K000923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 1, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/77/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/77/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, MBA, správca dlžníka Silvia Kmeťová, narodená 23.06.1974, trvale bytom 927 01 Šaľa
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oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu na adrese Čilistovská
12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na: jelinekmarian@gmail.com, alebo
telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K000924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samuel Pavlech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štadiónová 1423/20, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/94/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/94/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, MBA, správca dlžníka Samuel Pavlech, narodený 11.09.1961, trvale bytom Štadiónová
1423/20, 932 01 Veľký Meder oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu
na adrese Čilistovská 12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na:
jelinekmarian@gmail.com, alebo telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K000925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3618 / 83, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/413/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/413/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správkyňa dlžníka: Július Farkaš, nar. 27.09.1980, trvale bytom Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava, v zmysle
§32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 5121.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Piešťanoch dňa 04.01.2022
JUDr. Barbora Volárová

K000926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lackovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 5721/33, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, MBA, správca dlžníka Mária Lackovičová, narodený 06.09.1965, trvale bytom Tehelná
5721/33, 917 01 Trnava oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod v kancelárii správcu
na adrese Čilistovská 12, 931 01 Šamorín po predchádzajúcom dohodnutí termínu na nahliadnutie do spisu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú emailom na:
jelinekmarian@gmail.com, alebo telefonicky na 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K000927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3618 / 83, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/413/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/413/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Július Farkaš, nar. 27.09.1980, trvale bytom
Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa
Kancelárie správkyne na Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností
určených správkyni, ako aj na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod., vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou
alebo na e-mailovej adrese: b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3618 / 83, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/413/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/413/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 Vám ako správca
dlžníka Július Farkaš, nar. 27.09.1980, trvale bytom Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava, oznamujem, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/413/2021-12 zo dňa 28.12.2021 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 2/2022 dňa 04.01.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr.
Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu: S489 (ďalej aj len ako
„správca“).
According to the regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20.05.2015 as the
trustee of bankrupt Július Farkaš, born on 27.09.1980, residing Hospodárska 3618/83, 917 01 Trnava, Slovak
republic, hereby I inform you, that District Court in Trnava declared bankruptcy on bankrupt´s property and
appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 36OdK/413/2021 dated on 28.12.2021 and
published in the Commercial bulletin No. 2/2022 dated on 4.1.2022 and JUDr. Barbora Volárová, with registered
office at Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, S489, was appointed to as the trustee of bankrupt. (hereinafter referred
as “trustee”.)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt
by declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 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 shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be take into consideration. The application´s basic requirements 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 title of
the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 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).
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The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence
(§ 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).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor
amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the No. 54 Direction of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848
dated 20.05.2015.
V Piešťanoch dňa 04.01.2022
JUDr. Barbora Volárová, správca/trustee

K000929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajský Klátov 411, 930 21 Dunajský Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/275/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/275/2021
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 Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Miroslav Sárközi, nar. 03.12.1981, Dunajský Klátov 411, 930 21 Dunajský Klátov, 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 19.11.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 235,63 €

LawService Recovery, k.s., správca

K000930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Andrea Zvolenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Dubové 241, 919 52 Dolné Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/311/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/311/2021
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 Mgr.Andrea Zvolenská, narodená
01.03.1973 trvale bytom Dolné Dubové 241 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 5.1.2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K000931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajský Klátov 411, 930 21 Dunajský Klátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/275/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/275/2021
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 Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Miroslav Sárközi, nar. 03.12.1981, Dunajský Klátov 411, 930 21 Dunajský Klátov, 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 09.11.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

VOLKSWAGEN
Slovensko s.r.o.

Finančné

služby

Ulica:

Číslo: Obec

31341438 Vajnorská 98

PSČ: Štát

Bratislava 831 04

Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
14 956,45€

LawService Recovery, k.s., správca

K000932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anikó Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská ul. 330/2, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/262/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/262/2021
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 IAnikó Molnárová, narodená
20.02.1968 trvale bytom Malookočská ul.330/12,Okoč z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje

v Šamoríne 4.1.022

JUDr.Viola Dudáková
správca
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K000933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1265/43 1265/43, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/211/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/211/2021
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 Angela Danielová, narodená
12.05.1979 trvale bytom Štúrova 1265/43 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 04.05.2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K000934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Rafael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 160, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/257/2021/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/257/2021
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 Richard Rafael,
narodený 08.04.1970 trvale bytom Veľké Blahovo 160 dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 4.1.2022

JUDr.Viola Dudáková
správca

K000935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csápai Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká ulica 56 / 1, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/108/2021 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/108/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 60OdK/108/2021 zo dňa 21.12.2021 bol na majetok
dlžníka Peter CSÁPAI, nar. 15.1.1976, trvale bytom Široká ulica 56/1, 930 28 Okoč – Opatovský Sokolec
vyhlásený konkurz a bola som zároveň ustanovená za správcu úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 249/2021 dňa 29.12.2021.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.

V Galante, dňa 04.01.2022
JUDr. Viera Nováková, správca

K000936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csápai Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká ulica 56 / 1, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/108/2021 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/108/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka Peter
CSÁPAI, nar. 15.1.1976, trvale bytom Široká ulica 56/1, 930 28 Okoč – Opatovský Sokolec s poukazom na
ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov, a to na účet vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and
Slovakia, a.s.., č. ú. IBAN: SK7311110000001152488003 BIC: UNCRSKBX s doplňujúcou poznámkou: Peter
Csápai, kaucia popretia pohľadávky: 60OdK/108/2021.
V Galante, dňa 4.1.2022
JUDr. Viera Nováková, správca

K000937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ivičičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 2649/18, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

146

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/29/2021 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Anna Ivičičová, nar. 04.02.1956, bytom: Lúčky 2649/18, 909 01 Skalica
(ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiaden
majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K000938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Csámpaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koplotovce 265, 920 01 Koplotovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2021
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 Csámpaiová,
narodená 22.05.1970 trvale bytom Koplotovce 265 dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

v Šamoríne 4.1.2022

JUDr.Viola Dudáková správca

K000939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Samuhel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 2858/111, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/342/2021 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/342/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

147

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo súp.pol. Typ sú- pisovej Druh
majetku
položky majetku
pozemku

Výmera Štát
(m2)
Obec

1

Nehnut. vec

Orná pôda

13239

2

Nehnut. vec

Záhrada

579

3

Nehnut. vec

Zastavaná
a nádvorie

pl. 70

Názov
kastráln.
územia
Trebatice

SR
Trebatice
SR
Trebatice
Trebatice
SR
Trebatice
Trebatice

Deň vydania: 10.01.2022

Číslo Parcelné
LV číslo

Parc.
regist.

Spoluvl.
podiel

Súp.
hodn.
majetku

260 953

„E“

2/12

2647,80€

928 558

„E“

1/1

8685,00€

1793 158/2

„C“

2/36

77,80€

JUDr. Štefan Dostál, správca

K000940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Čapla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 746/6, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/82/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/82/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Ladislav Čapla, nar. 10.09.1962, trvale bytom Brestová 746/6, 919 27
Brestovany 1045 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č.k.
28OdK/82/2019, týmto s poukazom na § 167n ods. 1 a § 167p ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje verejné ponukové konanie - 1 kolo na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka.
Predmetom verejného ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka podliehajúce
konkurzu:
Číslo
majetku
1

súp..pol. Typ sú- pisovej položky Druh
majetku
pozemku
Nehnut. vec

Výmera Štát
(m2)
Obec

Orná pôda 103

SR
Šelpice

Názov
kastráln.
územia
Šelpice

Číslo Parcelné
LV číslo

Parcela
registra

Spoluvl.
podiel

643 1086/1

„E“

1/4

Podmienky Verejného ponukového konania:
1. Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení tohto oznámenia v obchodnom vestníku; ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší
nasledujúci pracovný deň. Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 15.00 hod. v posledný deň lehoty.
2. Záujemcovia doručujú ponuky poštou, alebo do elektronickej (dátovej) schránky správcu číslo schránky:
E0006172327 alebo osobne do rúk správcovi, alebo ním poverenému pracovníkovi kancelárie správcu
v zalepenej obálke, na ktorej bude viditeľne vyznačené : „Konkurz – 28OdK/82/2019 Ponuka Neotvárať“
na adresu : JUDR. Štefan Dostál, Robotnícka 79, 905 01 Senica.
3. Nehnuteľný majetok dlžníka – ktorý zodpovedá spoluvlastníckemu podielu na tomto majetku vo výške ¼ .
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko (u žien aj rodné),trvalé bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, bankové spojenie + číslo účtu vo forme IBAN, fotokópia občianskeho preukazu,
telefonický a e-mailový kontakt;
b) identifikačné údaje záujemcu/právnickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu vo forme IBAN, telefonický a e-mailový kontakt;
c) u zahraničnej právnickej osoby aj originál (overenú kópiu) z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako
30 dní;
d) špecifikácia predmetu ponukového konania (nehnuteľnosti), na ktorý sa súťažný návrh záujemcu vzťahuje,
s uvedením záväznej ponúkanej kúpnej ceny;
e) doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu
vedený v: Raiffeisen banka, a.s., číslo účtu: SK41 1100 0000 0080 1709 5065.
Záujemca – fyzická osoba, ako variabilný symbol uvádza Meno a priezvisko, a právnická osoba, ako
variabilný symbol uvádza svoje IČO a každý z nich do poznámky pre prijímateľa uvedie „Konkurz
28OdK/82/2019 – ponuka“ .
Záloha musí byť v celkovej výške pripísaná na účte správcu najneskôr do 24.00 hodín nasledujúceho
pracovného dňa po dni ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
Doklad, ktorým sa preukazuje zloženie zálohy záujemcom musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma
bola odoslaná na požadovaný účet správcu.
f) Ponuka musí tiež obsahovať „Čestné vyhlásenie“ záujemcu v znení:
Čestne vyhlasujem, že :
·
·
·
·

voči dlžníkovi nemám žiadne záväzky ;
súhlasím s Podmienkami tohto verejného ponukového konania vyhláseného správcom a prijímam ich ;
súhlasím s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty
titulom zmluvnej pokuty v prípade, ak moja ponuka bude vyhodnotená ako úspešná a ja kúpnu zmluvu so
správcom v určenej lehote neuzatvorím z dôvodu na mojej strane ;
súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Správcom za účelom spracovania
a vyhodnotenia verejného ponukového konania, prípadne uzatvorenia kúpnej zmluvy (§ 14 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na prednostné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
6. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou
a hospodárnosťou vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo aj všetky predložené ponuky a ponukové konanie
vyhlásiť za neúspešné. Správca tak urobí najmä vtedy, ak predložené ponuky kúpnych cien budú neprimerane
nízke.
7. Na ponuky doručené po stanovenej lehote, alebo ponuky, ktoré nespĺňajú v tomto oznámení požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Ponuky zaslané, alebo doručené správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť – záujemca je svojou
ponukou viazaný až do skončenia ponukového konania.
9. Záujemcovia, nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
10.Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční druhý pracovný deň nasledujúci po dni ukončenia lehoty na
podávanie ponúk o 10.00 hod. v kancelárii správcu. O otvorení ponúk sa vyhotoví zápisnica.
11.Vyhodnotenie ponúk správca zverejní v obchodnom vestníku, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plnenie (kúpnu cenu), rozhodne o víťazovi žreb správcu.
12.V lehote 5 pracovných dní od zverejnenia vyhodnotenia verejného ponukového konania v obchodnom
vestníku, správca doručí banke príkaz, na základe ktorého budú neúspešným záujemcom vrátené nimi zložené
zálohy na kúpne ceny.
13.Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od doručenia výzvy
správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu. Výzva sa úspešnému účastníkovi doručuje na adresu, ktorú uviedol
v písomnej ponuke.
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 neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo
výške 50% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15.Náklady spojené s prepisom predmetu ponuky znáša nadobúdateľ.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K000941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech automotive Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 819 943
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu: t - mech automotive Slovakia, s. r. o. so sídlom Brnianska 1, 911 05
Trenčín, IČO 44 819 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, č. k. 38K/17/2021, týmto
zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa
17.02.2022 (štvrtok) o 11:30 hod. na adrese: Štvrť SNP 153/70, 914 51 Trenčianske Teplice, budova spoločnosti
OVIDA, s.r.o. na prízemí.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca.

K000942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Repta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priepastné 135, 906 15 Priepastné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/466/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/466/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Repta, nar. 20.12.1971, trvale bytom 906 15
Priepastné 135, vedenej na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/466/2021- Kancelária CPP v Trenčíne, so
sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové
Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032
7715062 alebo na emailovú adresu advokatfrano@gmail.com.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K000943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Repta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priepastné 135, 906 15 Priepastné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/466/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/466/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Peter Repta, nar. 20.12.1971, trvale bytom 906 15 Priepastné 135,
vedenej na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/466/2021, 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 v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100
0000 0029 4306 9598.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Repta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priepastné 135, 906 15 Priepastné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/466/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/466/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Peter Repta, nar.
20.12.1971, trvale bytom 906 15 Priepastné 135, vedenej na Okresnom súde v Trenčíne č. k. 38OdK/466/2021,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2022 dňa 04.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
k sp. zn. 38OdK/466/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.

JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 2015, as the bankruptcy truste of
Peter Repta, born 20.12.1971, adress 906 15 Priepastné 135, Slovak republic. I am obligatetto inform you that
with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 38OdK/466/2021 published in the Government Journal No
2/2022 on 04.01.2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the adress JUDr. Vladimír
Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic, to the file No.
38OdK/466/2021. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days beginning with the
declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy
and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security
is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claim
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form
shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by
calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is lodged, an
expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as
claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated
a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or
reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an adress of a branch office in
the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form,
which was delivered to truste or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing
creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.

JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K000945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/462/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/462/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Roman Horváth, nar. 26.11.1968, trvale bytom Hodžova 1475/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika, 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 04.01.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Roman Horváth
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K000946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/462/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/462/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Roman Horváth, nar. 26.11.1968, trvale bytom Hodžova 1475/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika, 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 04.01.2022
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Roman Horváth

K000947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 449, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/463/2021 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/463/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Silvia Astalošová, nar. 18.03.1990, trvale bytom 958 44 Klátová Nová Ves
449, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/463/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 4. januára 2022
JUDr. Miroslava Žitníková – správca
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K000948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/462/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/462/2021
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Roman Horváth, nar.
26.11.1968, trvale bytom Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/462/2021 zo dňa 28.12.2021 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 Roman Horváth, born on 26.11.1968, residing at Hodžova 1475/5, 911 01 Trenčín, Slovak
Republic (hereinafter as the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court
Trenčín, file No.: 40OdK/462/2021 dated 28.12.2021, a bankruptcy proceeding was declared in relation to
property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2/2022 dňa 04.01.2022.
Dňom 05.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 2/2022 on 04.01.2022.
Bankruptcy was declared on 05.01.2022.
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 06.01.2022.
The date 06.01.2022 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
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).
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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).
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
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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

podstaty

K000949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 449, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/463/2021 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/463/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca dlžníka Silvia Astalošová, nar. 18.03.1990, trvale bytom 958 44 Klátová Nová
Ves 449, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/463/2021 v zmysle v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN:
SK80 5200 0000 0000 1188 8973.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
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V Považskej Bystrici dňa 4. januára 2022
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K000950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 449, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/463/2021 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/463/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Silvia Astalošová, nar.
18.03.1990, trvale bytom 958 44 Klátová Nová Ves 449, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/463/2021, občan SR,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/463/2021 zo dňa 28.
decembra 2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 2/2021 zo dňa 4.1.2022, vyhlásený konkurz a bola som
ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Silvia
Astalošová, nar. 18.03.1990, trvale bytom 958 44 Klátová Nová Ves 449, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/463/2021, Slovak republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/463/2021
on the 28 decembra 2021 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 2/2022 dated 4 January 2022
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me 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.

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
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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).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
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
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z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
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 vyhlásenie 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).
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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 Považská Bystrica, dňa 4.1.2022/ In Považská Bystrica, on 4.1.2022
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K000951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad kpt. Nálepku 50 / 24, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/451/2021/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/451/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka Adriana Rácová, nar. 17.01.1974, trvale bytom Sad Kpt. Nálepku
50/24, 018 51 Nová Dubnica, spisová značka: 38OdK/451/2021, v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s § 32 ods. 7
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) a primerane aj §32 ods.19
ZKR oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v :
ČSOB Banka, a.s.
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číslo účtu:
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018.
Postup pri skladaní kaucie v zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR a primerane aj §32 ods.19 ZKR;
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa §32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podľa §32 ods.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.
Poznámka:
•ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
•poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu;

Púchove 04.01.2022
Ing. Katarína Štrbáňová – správca

K000952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad kpt. Nálepku 50 / 24, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/451/2021 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/451/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Adriana Rácová, nar. 17.01.1974, trvale bytom Sad Kpt. Nálepku 50/24, 018 51 Nová Dubnica, spisová
značka: 38OdK/451/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dvory 1932,
Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00
hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu:
strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 04.01.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca
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K000953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad kpt. Nálepku 50 / 24, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/451/2021/S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/451/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Adriana Rácová, nar. 17.01.1974, trvale bytom Sad Kpt.Nálepku 50/24, 018 51 Nová Dubnica (ďalej tiež
len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/451/2021, zo dňa
15.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdK/451/2021 dated on 15th of December 2021, bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Adriana Rácová, date of birth 17.01.1974, domicile: Sad Kpt.Nálepku 50/24, 018 51 Nová Dubnica,
Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 244/2021 dňa 21.12.2021.
Dňom 22.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This
resolution
of
the
District
Court
Trenčín
was
published
December 2021, 244/2021. Bankruptcy was declared on the 22nd of December 2021.

on

the

21st

of

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
Logging claims
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Štrbáňová, Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Štrbáňová, with residence at Dvory 1932,
Púchov 020 01, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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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 the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
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2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of
May 2015.
04.01.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca- trustee

K000954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prohászková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Prohászková, nar. 9.5.1986, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan
SR pod sp. zn.: 40OdK/469/2021 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných
pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
vzitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 4. januára 2021
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K000955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prohászková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Vladimír Žitník, správca dlžníka Zuzana Prohászková, nar. 9.5.1986, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan
SR pod sp. zn.: 40OdK/469/2021, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189
0088.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici dňa 4. januára 2022
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K000956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prohászková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Zuzana Prohászková, nar.
9.5.1986, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/469/2021, oznamujem, že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/469/2021 zo dňa 28. decembra 2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 2/2022 zo dňa 4.1.2022, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Zuzana
Prohászková, nar. 9.5.1986, trvale bytom 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/469/2021, Slovak
republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/469/2021 on the 28 December 2021
and promulgated in the Commercial Bulletin No. 2/2022 dated 4 January 2022 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed me 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.

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).
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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).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
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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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

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

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 vyhlásenie 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Považská Bystrica, dňa 4.01.2022/ In Považská Bystrica, on 4.01.2022
JUDr. Vladimír Žitník, správca/trustee

K000957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOR MIX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenska 11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2021 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037
Prihlásená suma
pohľadávka č. 1 suma 4 443,93,-Eur

Veriteľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037
Prihlásená suma
pohľadávka č. 2 suma 4 443,93,-Eur

Veriteľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037
Prihlásená suma
pohľadávka č. 3 suma 620,21,-Eur

Veriteľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037
Prihlásená suma
pohľadávka č. 4 suma 620,21,-Eur

JUDr. Matúš Košara
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prívracký Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 138, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/379/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/379/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku:
POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Malacky

výmera: 550m2
parc. č. „C“: 25418
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 1547
súpisová hodnota: 365,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: záhrada
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Malacky

výmera: 1464m2
parc. č. „E“: 26271
spoluvlastnícky podiel: 1/12

číslo LV: 1479
súpisová hodnota: 243,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: záhrada
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Malacky

výmera: 1129m2
parc. č. „E“: 26899
spoluvlastnícky podiel: 1/12

číslo LV: 1479
súpisová hodnota: 187,00,-€
štát: SR

HNUTEĽNÁ VEC: 4.
popis: osobný automobil HONDA CIVIC 3D 1

rok výroby: 1998

evidenčné číslo: MY481BK

VIN číslo: JHMEJ9330WS041962

stav opotrebovanosti:
používané, opotrebované
súpisová hodnota: 350,00,-EUR

JUDr. Alojz Žitník
správca

K000959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova
9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom príslušného
orgánu zo dňa 17.12.2021, I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze, so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653
(ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Súpis predmetnej Pohľadávky bol uverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 209/2019 zo dňa
29.10.2019:

Dôvod
zápisu
Dátum zápisu do
Suma pohľadávky
Súpisová
do
súpisu
Označenie dlžníka
Právny dôvod vzniku pohľadávky
súpisu majetku
v mene € (istina)
hodnota v €
majetku
Róbert
Hlásny,
I.
Zmluvná pokuta za včasné nepodanie
ust. § 67 ods. 1
22.10.2019
Krasku 39, 971 01 6.639,00 EUR
návrhu na vyhlásenie konkurzu (priznaná 6.639,00 EUR
písm. d) ZKR
Prievidza
súdnym rozhodnutím)

(ďalej aj ako len „Predmet speňaženia“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške 100,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN:
SK12 1100 0000 0029 2889 4530, VS: 4462014, Poznámka: VPK);

2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;

3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;

4. v prípade, že bude záujemca o kúpu Predmetu speňaženia vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti
jeho podania v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 100,00 €
v prospech konkurznej podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.: +
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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421 917 323 277, prípadne mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Speňažovanie majetku

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „SV Tech
s.r.o. – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€) za Predmet predaja;
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra
podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola verejného ponukového
konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá
ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

IV. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje pre príslušný orgán písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzného pokynu
príslušného orgánu Úpadcu.

Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov bez udania dôvodu.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia stanoviska príslušného orgánu.

Záloha zložená záujemcami, ktorých ponuka nebude príslušným orgánom označená za víťaznú bude následne
dotknutým neúspešným záujemcom vrátená do 5 pracovných dní odo dňa doručenia stanoviska príslušného
orgánu.

V Bratislave, dňa 30.12.2021

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K000960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielická 163/40, 958 01 Partizánske - Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/294/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Andrea Farkašová, nar. 19.3.1975, Bielická 163/40, 958 01 Partizánske vyhlasuje v zmysle
ust. § 167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 1. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za nižšie uvedenú súpisovú hodnotu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č.1 :
popis: rodinný dom
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 1583
ulica: Bielická
na parc. č.: 1147/2

Súpisová zložka č. 4 POZEMOK:
druh: zast. plochy a nádvoria
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice
Súpisová zložka č. 5 POZEMOK:
druh: záhrada
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice

súpisová hodnota: 2.700,- €
súp. č.: 163
štát: SR

Súpisová zložka č.2 :
popis: rodinný dom
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová zložka č. 3 POZEMOK:
druh: zast. plochy a nádvorie
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice

Deň vydania: 10.01.2022

číslo LV: 1583
ulica: Bielická
na parc. č.: 554

súpisová hodnota: 2.600,- €
súp. č.: 1755
štát: SR

výmera m2: 144
parc. reg.“E“, č.: 147/2
spoluvlastnícky podiel:

výmera m2: 101
parc. reg.“E“ č.: 147/3
spoluvlastnícky podiel:
výmera m2: 111
parc. reg.“E“ č.: 147/1
spoluvlastnícky podiel:

Súpisová zložka č. 6 POZEMOK:
druh: zast. plochy a nádvoria
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice
Súpisová zložka č. 7 POZEMOK:
druh: ostatná plocha
obec: Partizánske
názov k.ú.: Veľké Bielice

výmera m2: 2
parc. reg.“C“ č.: 549/2
spoluvlastnícky podiel:

1/1

cena: 4.752,-€
číslo LV: 1583
štát: SR

1/1

cena: 3.333,-€
číslo LV: 1583
štát: SR

1/1

cena: 3.663,-€
číslo LV: 1583
štát: SR

1/6

cena: 11,-€
číslo LV: 1703
štát: SR

výmera m2: 319
parc. reg.“E“ č.: 147/14
spoluvlastnícky podiel: 1/6

cena: 1.755,- €
číslo LV: 1703
štát: SR

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 25.1.2022 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Farkašová – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky
predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 25.1.2022 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Farkašová“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.1.2022 o 14,10 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený
ako úspešný, je povinný do 15 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (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 § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
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 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
JUDr. Darina Válková, správca

K000961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske neuvedené, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.8.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/438/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/438/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Tomáš Straka nar. 24.8.1977 trvale bytom 958 01 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“/ Vám týmto
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/438/2021 zo dňa 7.12.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Tomáš Straka nar. 24.8.1977 trvale bytom 958 01 Partizánske.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") –Tomáš Straka born on 24.8.1977 residence
Partizánske (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the
Court in Trenčín No. 38OdK/438/2021 dated on 7.12.2021 bankruptcy procedure was declared
debtors property.

20 May
958 01
District
on the

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 239/2021 dňa
14.12.2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 239/2021 on
14.12.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 38OdK/438/2021. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 38OdK/438/2021 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.

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

185

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

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. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator

K000962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toman Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 500, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/962/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/962/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Marian Toman, nar. 30.07.1960, trvale bytom 958 41
Veľké Uherce 500, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
Hromadná akcia na meno: 11.
druh: listinná akcia
Súpisová hodnota: 662,00,-€
Menovitá hodnota:
0,03319,-EUR,
spolu
662,14050,-EUR

v menovitej

hodnote:

forma: - poradové číslo:
1. až 19.950

podoba: - Emitent: Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11
Trenčianska Teplá

číslo:
NZ6007306602

Počet: 19.950,-ks

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 31.1.2022 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA40OdK/962/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000
0000 1189 0088, pozn. Marian Toman– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.08.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 2.2.2022 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
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Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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 a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K000963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/495/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/495/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Dagmar Mesková, nar. 21.02.1965, trvale bytom Družstevná 833/12, 958 01 Partizánske, týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Ostratice
názov k. ú.: Malé Ostratice
okres: Partizánske

výmera: 885m2
parc. č. „C“: 120
spoluvlastnícky podiel: 2/15

číslo LV: 265
súpisová hodnota: 60,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: ostatná plocha
obec: Ostratice
názov k. ú.: Malé Ostratice
okres: Partizánske

výmera: 1.633m2
parc. č. „E“: 435
spoluvlastnícky podiel: 5/112

číslo LV: 414
súpisová hodnota: 30,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Ostratice
názov k. ú.: Malé Ostratice
okres: Partizánske

výmera: 707 m2
parc. č. „C“: 66
spoluvlastnícky podiel: 1/75

číslo LV: 284
súpisová hodnota: 50,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Partizánske po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník –
042/4261744,45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 31.1.2022 do 14,00 hod. na
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adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA40OdK/495/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000
0000 1189 0088, pozn. Dagmar Mesková– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 31.1.2022 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 2.2.2022 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
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 a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K000964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVAKS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 174/27 / 0, 956 41 Uhrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 534 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/48/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/48/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Doručenie správcovi dňa 04.01.2021
Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu – AVAKS, s.r.o. v konkurze, so sídlom M.R. Štefánika 174/27,
956 41 Uhrovec, IČO: 36 534 773, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 31448/R
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(ďalej len „Úpadca“)
spisová značka: 38K/48/2015 S1531
číslo konania: 38K/48/2015
Dátum a čas konania: 17.12.2021 o 14:30 hod.
Miesto konania – vyhodnocovania hlasovania členov veriteľského výboru hlasujúcich per rollam : sídlo
právneho zástupcu predsedu veriteľského výboru - spoločnosti MOLITAS, spol. s r.o. so sídlom Raková 271, 023
51 Raková, IČO: 31 604 790 (ďalej aj ako „predseda veriteľského výboru“)
Prítomní:
1. spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o., IČO: 31 646 751, so sídlom Raková 271, 023 51 Raková, zast. Milanom
Gašperákom a Jánom Mitkom, konateľmi
2. spoločnosť ALLTACK, s.r.o., IČO: 36 417 017, so sídlom Raková 271, 023 51 Raková, zast. Ľudovítom
Lučanom, konateľom
Zast.: Burian & partners, s.r.o.
So sídlom: Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina,
IČO: 47 254 483
Zast.: JUDr. Martin Burian, advokát a konateľ spoločnosti

3. Margita Priečková, dátum nar.: 10.12.1963, trvale bytom Poľovnícka 442, 955 01 Továrniky
(pôvodne: Margita Priečková – DROTEX, IČO: 30 168 953, so sídlom Horská 1314/48, 958 06 Partizánske) –
hlasujúca per rollam
Zast.: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
So sídlom: Špitálska 10, Bratislava 811 08
IČO: 36 722 758
Zast.: Robert Ondrášik, advokát a konateľ

Navrhnutý Program:

1. Otvorenie

2. Hlasovanie o udelení súhlasu s vylúčením pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty
3. Záver

1. Otvorenie
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor
nie je uznášaniaschopný, nakoľko per rollam hlasoval 1 člen päťčlenného veriteľského výboru, ktorý doručil svoj
hlas do elektronickej schránky – Mgr. Xénia Hofierková, správca Úpadcu, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad
Váhom, a to aj s odkazom na ustanovenie § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
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Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že žiadosť správcu o udelenie súhlasu s súhlasu s vylúčením
pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty, zvolanie zasadnutia veriteľského výboru – per rollam hlasovanie
datované zo dňa 03.11.2021 (ďalej ako „žiadosť správcu zo dňa 03.11.2021“) bolo členom veriteľského výboru
doručené elektronickou poštou. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že každý člen veriteľského výboru
mal dostatok času na oboznámenie sa so žiadosťou správcu. Predseda veriteľského výboru oboznámil ostatných
členov veriteľského výboru s navrhovaným postupom správcu v súvislosti s udelením súhlasu s vylúčením
pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty.
Predseda veriteľského výboru uviedol, že s odkazom na § 38 ods. 3 ZKR požiadal ostatných členov
veriteľského výboru o zaslanie písomného hlasovania za účelom prijatia uznesenia veriteľského výboru
pre udelenie súhlasu s vylúčením pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty, kedy v nadväznosti na skutočnosť,
že
a) spoločnosť ALLTACK, s.r.o., ktorá hlasovala prostredníctvom konateľa Ľudovíta Lučana dňa 17.12.2021.
Spoločnosť ALLTACK, s.r.o. v zmysle výpisu z Obchodného registra SR koná prostredníctvom štatutárneho
orgánu: „Konatelia konajú v mene spoločnosti a za ňu podpisujú vždy dvaja spoločne tak, že k jej obchodnému
názvu pripoja svoj podpis.“, kedy vzhľadom na skutočnosť, že konal iba pán Ľudovít Lučan ako konateľ, nemožno
tento hlas považovať za platný,
b) spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o. ktorá hlasovala prostredníctvom konateľa Ľudovíta Lučana dňa 17.12.2021.
Spoločnosť AMOLITAS, spol s r.o. v zmysle výpisu z Obchodného registra SR koná prostredníctvom štatutárneho
orgánu: „Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú konatelia, vždy
dvaja spoločne.“, kedy vzhľadom na skutočnosť, že konal iba pán Ľudovít Lučan ako konateľ, nemožno tento hlas
považovať za platný,
c) Margita Priečková – DROTEX, sa zdržala hlasovania
nie je veriteľský výbor uznášaniaschopný.

V Žiline, dňa 17.12.2021
....................................................................
Predseda veriteľ. výboru
MOLITAS, spol. s r.o.
Zast.: Burian & partners, s.r.o.
Zast.: JUDr. Martin Burian
advokátom a konateľom spoločnosti

K000965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1877/34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/440/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/440/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Peter Lacko, nar. 08.01.1982, trvale bytom Okružná 1877/34,
972 51 Handlová, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/440/2021 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K000966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1877/34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/440/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/440/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Peter Lacko, nar. 08.01.1982, trvale bytom Okružná 1877/34, 972 51
Handlová, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/440/2021, týmto v zmysle ust.§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K000967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1877/34, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/440/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/440/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno
Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Peter Lacko
Okružná 1877/34, 972 51 Handlová, Slovenská republika
08.01.1982
-

Peter Lacko
Okružná 1877/34, 972 51 Handlová, Slovak republic
08.01.1982
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 24.12.2021
konania:
Sp. zn. konania:
40OdK/440/2021
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:
Initiation
of

republika,

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
insolvency 24.12.2021
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Slovak

Republic,

e-mail:

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
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.
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.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
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.
Povinnosti
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
zabezpečených poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
veriteľov:
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený
iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
Iné údaje:
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. 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. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý
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dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Správca bez zbytočného
odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na
ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR )
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;
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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
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why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
claims:
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
Obligations
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
secured
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
creditors:
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.
Other data:
e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
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proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K000968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Šulavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lelovská 633/17, 972 71 Nováky - Horné Lelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Predmet
1

pozemok, parc. č. KN-E 574 lesný pozemok, výmera 39.597 m2, kat.územie Hatné, obec Hatné, okres
Považská Bystrica, SR, list vlastníctva č. 365, spoluvlastnícky podiel 170707/1197504 (výmera na podiel
5.644,65 m2)

Súpisová
hodnota

Typ
zložky

4 500,00 €

Pozemok

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K000969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mewabo International Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 2/10 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 531 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Mewabo International Slovakia s.r.o. so sídlom námestie slobody 2/10,
Prievidza 97101, IĆO: 53531019, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 40K/8/2021, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do
zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1
veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ulica 29. augusta 8-10, Bratislava 813 63, IČO: 30807484
prihlásená suma: 3510,00-eur
2. poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.2
veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ulica 29. augusta 8-10, Bratislava 813 63, IČO: 30807484
prihlásená suma: 7200,20-eur
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K000970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Adamcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2449/25, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/465/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/465/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Dana Adamcová, nar. 9.4.1964, trvale
bytom Mateja Bela 2449/25, 911 01 Trenčín oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0908 573 033 alebo elektronicky na
email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 04.01.2022

K000971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Adamcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2449/25, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/465/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/465/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Dana Adamcová, nar. 9.4.1964, trvale
bytom Mateja Bela 2449/25, 911 01 Trenčín v týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm.
b) a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke,
číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598 9553.
V Trenčíne 04.01.2022

K000972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapáč Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/183/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/183/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Patrik Strapáč, nar. 9.5.1992, trvale bytom 020 01Púchov , týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania sp.zn. 38OdK/183/2021, že v súlade s ustanovením §28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásenú sumu po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname : P:1.1
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 81366, IČO : 35724803
Prihlásená suma : 1050,40.-eur

K000973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktoria Mária Dragúnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malonecpalská ulica 229/24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/935/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/935/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Viktoria Mária Dragúňová nar. 24.1.1996 trvale bytom Malonecpalská ulica
229/24, 971 01 Prievidza 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 Viktoria Mária Dragúňová
nar. 24.1.1996 trvale bytom Malonecpalská ulica 229/24, 971 01 Prievidza pod sp.zn 40OdK/935/2019 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
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K000974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnokamenčianska 213 / 54, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/448/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/448/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, Ivan Žiak, nar. 11.1.1957, trvale bytom Dolnokamenčianska 213/54, 972
44 Kamenec pod Vtáčnikom, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od
8.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle:
+421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K000975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnokamenčianska 213 / 54, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/448/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/448/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, Ivan Žiak, nar. 11.1.1957, trvale bytom Dolnokamenčianska 213/54, 972 44
Kamenec pod Vtáčnikom, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/448/2021 zo dňa 17.12.2021
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 246/2021 dňa 23.12.2021, právoplatnosť
nadobudlo dňa 24.12.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Ivan Žiak, nar. 11.1.1957, trvale bytom Dolnokamenčianska
213/54, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District
Court in Trenčín No. 40OdK/448/2021 dated 17th December 2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 246/2021 from 23.
December 2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 24. December 2021. This day was declared
bankruptcy.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

200

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

201

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K000976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnokamenčianska 213 / 54, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/448/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/448/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, Ivan Žiak, nar. 11.1.1957, trvale bytom Dolnokamenčianska 213/54, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K000977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Offertáler Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruhárska 792 / 45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/504/2020 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Miroslav Offertáler, nar. 15.07.1962, trvale bytom Pstruhárska 792/45, 972 51 Handlová
týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR tretie kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis
2. Osobný automobil Fiat
TMBADA200K0029348

Stilo,

EvČ:

PD

629BG,

Rok
výroby
VIN: 2003

Stav
Najazdené
opotrebované

155 000

Spoluvl.
pod.
km, 1/1

Hodnota
350,00 €

Ohliadka vozidla je možná v Handlovej v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 21.01.2022 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/504/2020- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 21.01.2022 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 21.01.2022 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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 3. prac. dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otvorenia obálok.
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 a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Ak sa nepodarí speňažiť predmetnú hnuteľnú vec ani v tomto treťom kole ponukového konania, prestáva
podliehať konkurzu.
Veriteľ prihlásenej pohľadávky je oprávnený zaslať písomnú ponuku na kúpu predmetného vozidla do 10
dní od skončenia 3.kola ponukového konania.
Správca predmetné vozidlo prevedie tomu veriteľovi, ktorý ponútne najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prevzatie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Martina Válková, správca

K000978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szécsényi Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/266/2021 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/266/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by postačoval aspoň na úhradu
nákladov konkurzu.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Štefan Szécsényi, nar. 06.10.1980, trvale bytom 971 01 Prievidza, vedený na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/266/2021 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Štefan Szécsényi, nar. 06.10.1980, trvale bytom 971 01
Prievidza, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/266/2021 zrušuje.
V Trenčíne, 04.01.2022
JUDr. Martina Válková, správca

K000979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šatný Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonská 865 / 10, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Darina Vozárová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/391/2021 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/391/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 167j v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.:
Súpisová položka 1.
Druh : Hnuteľný majetok
Popis
Rok výroby
Stav opotrebovanosti
Výrobné číslo
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Spoluvlastnícky podiel

Osobné motorové vozidlo Fiat Tipo
1993
Nepojazdné
VIN : 3691194
4.1.2022
§ 167h ods.1 ZKR
50 €
1/1

Súpisová položka 2.
Druh : Hnuteľný majetok
Popis
Približný rok výroby
Stav opotrebovanosti
Výrobné číslo
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Spoluvlastnícky podiel

Osobné motorové vozidlo VW Passat
2002
Nepojazdné
VIN : WVWZZZ3BZ2P228172
4.1.2022
§ 167 ods.1 ZKR
350 €
1/1

Ing. Mgr. Darina Vozárová
správca, S1960

K000980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB hotels s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 546 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/5/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/5/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zn. správcu S2037 (ďalej len
„správca"), správca úpadcu SB hotels s.r.o., so sídlom 17.novembra 314/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO:
46 546 707, Slovenská republika, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn.
38R/5/2021, týmto zvoláva v súlade s ust. § 34 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“), prvú schôdzu veriteľov
na deň 22.02.2022 o 10:00 hod. v priestoroch Kursalon Trenčianske Teplice na Ul. 17. Novembra 32, 914 51
Trenčianske Teplice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver schôdze
Prezentácia veriteľov začína o 9:30 hod. Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby predložia výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra vedeného
podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti osoby oprávnenej konať na prvej schôdzi
veriteľov.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie s dokladom totožnosti a pri
zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa
osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
Právo účasti na prvej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na prvej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania prvej schôdze veriteľov zistená čo do právneho
dôvodu a vymáhateľnosti.
Správca zároveň upozorňuje, že každý účastník schôdze veriteľov je povinný dodržiavať opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v
čase konania schôdze veriteľov.

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Brandová rod. Bendová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova ulica 102/51, 971 01 Prievidza II - Píly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Dana Brandová, rod. Bendová, nar. 28.02.1966, trvale bytom Svätoplukova ulica 102/51, 971 01
Prievidza II – Píly (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Truchlý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske Partizánske, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/255/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/255/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Marián Truchlý, nar.: 12.03.1979, trvale bytom 958 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), týmto v
súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fajo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 18/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 841 434
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/347/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Juraj Fajo, nar.: 27.7.1986, r. č.: 860727/8416, trvale bytom 971 01 Prievidza, podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Fajo s miestom podnikania Lúčna 18/12, 971 01 Prievidza, IČO: 44 841 434 (ďalej len
ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fajo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 18/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 841 434
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/347/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Juraj Fajo, nar.: 27.7.1986, r. č.: 860727/8416, trvale bytom 971 01 Prievidza, podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Fajo s miestom podnikania Lúčna 18/12, 971 01 Prievidza, IČO: 44 841 434 (ďalej len
ako „dlžník“), týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Truchlý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske Partizánske, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/255/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/255/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Marián Truchlý, nar.: 12.03.1979, trvale bytom 958 01 Partizánske (ďalej len ako „dlžník“), týmto
v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Brandová rod. Bendová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova ulica 102/51, 971 01 Prievidza II - Píly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Dana Brandová, rod. Bendová, nar. 28.02.1966, trvale bytom Svätoplukova ulica 102/51, 971 01
Prievidza II – Píly (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Brandová rod. Bendová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova ulica 102/51, 971 01 Prievidza II - Píly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Dana Brandová, rod. Bendová, nar. 28.02.1966, trvale bytom Svätoplukova ulica 102/51, 971 01
Prievidza II – Píly (ďalej len ako „dlžník“), v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o, so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35724803,
ktorý si prihlásil nasledovné pohľadávky:
·
·
·
·
·

pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka

č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške

1848,20 EUR
509,99 EUR
1339,62 EUR
315,55 EUR
467,27 EUR.

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kubíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava Myjava, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/470/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/470/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Pavol Kubíček, nar. 21.12.1981, trvale bytom 907 01 Myjava, oznamuje, že účastníci konania,
ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: +421902393394, alebo e-mailom na
adrese: spravca@akkvak.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K000989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kubíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava Myjava, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/470/2021 S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/470/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Pavol Kubíček,
nar. 21.12.1981, trvale bytom 907 01 Myjava (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Trenčín, sp. zn. 38OdK/470/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.01.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911
01 Trenčín, IČO: 42 433 983, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Pavol Kubíček, born: 21.12.1981, address: 907 01 Myjava, Slovakia, (hereinafter referred
to as "debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Trenčín (District Court), No.
38OdK/470/2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Business Journal 05.01.2022. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing. Zuzana
Kvaková, správca, seated: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983, or in electonic form to trustee´s
electronic mail box by usings pecial electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claimin to the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available
to
the
creditor
on
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic requirements
of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
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were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca / insolvency liquidator

K000990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogl Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná II 747 / 78, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
JUDr. Tatiana Timoranská ako správca dlžníka Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II 747/78, 951 75
Beladice – Veľké Chrášťany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslav Fogl – AUTO –
FOGL, s miestom podnikania Belanská 560/44, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 43205658, ustanovená do
funkcie správcu Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.2.2021 spis.zn. 28OdK/29/2021 ako
dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 167n zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách vyhlasuje štvrté kolo dražby majetku
úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35776005, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.80/2021 a zverejňuje
nasledovné oznámenie o dražbe:
1. Označenie dražobníka:
JUDr. Tatiana Timoranská , správca dlžníka Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II 747/78, 951 75
Beladice – Veľké Chrášťany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslav Fogl – AUTO –
FOGL, s miestom podnikania Belanská 560/44, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 43205658, sídlo správcu
Pribinova 9, Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1183
2. Miesto konania dražby: sídlo správcu Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie
3. Dátum konania dražby: 04.02.2022
4. Čas konania dražby: 14,00 hod.
5. Predmet dražby - súbor nehnuteľností
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Nová Baňa, katastrálne územie: Nová Baňa,
zapísaná na Okresnom úrade Žarnovica, katastrálny odbor ako parcely registra ʺEʺ evidované na mape
určeného operátu, zapísané na LV č. 7144 a to:
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parcela č. 2572/1, druh pozemku: záhrada, vo výmere 145 m2
parcela č. 2572/2, druh pozemku: záhrada, vo výmere 3141 m2

spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1 k celku ;
Na nehnuteľnostiach viaznu záložné práva:
Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého 3, Liptovský Mikuláš - ROZHODNUTIE, č. 660/340/15609/2011/Gre,
zo dňa 22.3.2011 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam (EKN parc.č. 2572/1, 2572/2) postúpená
pohľadávka v prospech Slovenská konsolidačná a.s.
Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš - ROZHODNUTIE, č.j. 660/340/47917/11/Gre, zo
dňa 10.8.2011 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti (EKN parc.č. 2572/1, 2572/2) - na zabezpečenie
daňového nedoplatku dlžníka: Miroslav Fogl. Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez
predchádzajúceho súhlasu správcu dane. - podľa Z 915/2011 - VZ 824/11 – postúpená pohľadávka na Slovenská
konsolidačná a.s.
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa č. 2: ROZHODNUTIE č. 102630048/2016 zriadením záložného práva na
nehnuteľnosti: EKN parc.č. 2572/1, 2572/2 - na zabezpečenie daňového nedoplatku dlžníka: Miroslav Fogl. Zákaz
nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane, zo dňa 29.02.2016 - Z
491/16 - VZ 373/16
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA, J. Kráľa 2, Žilina - ROZHODNUTIE, č. 104492992/2016, zo dňa 15.12.2016 o zriadení
záložného práva na nehnuteľnosti (CKN parc.č. 2572/1, 2572/2) daňového dlžníka: Fogl Miroslav v 1/1 v BSM.
Počas trvania záložného práva sa zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez
súhlasu správcu dane. - podľa Z 72/2017 - VZ 108/17
Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina - ROZHODNUTIE č. 102415749/2017, zo dňa 20.11.2017 o zriadení
záložného práva na nehnuteľnosti (EKN parc.č. 2572/1, 2572/2) - povinný: Miroslav Fogl z BSM. Počas trvania
záložného práva sa zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu
dane. - podľa Z 2782/2017 - VZ 3904/17
Podľa ust. § 167k ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien speňažením majetku vyššie uvedené
záložné práva zanikajú.
Nehnuteľnosti sa predávajú ako jeden celok.
Všeobecná hodnota predmetu dražby určená podľa ust. § 167n ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. vo výške 9.858,- €
6.
7.
8.

Najnižšie podanie : 6900,60,- €
Minimálne prihodenie : 100,- €
Dražobná zábezpeka : 1000,- €

Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď
bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.,
čú. SK44 0900 0000 0051 5139 8581.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr 48 hodín pred začiatkom dražby. Účastník dražby
predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky. Následne sa zapíše do listiny
„Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do 5
pracovných dní odo dňa konania dražby.
9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú
vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu
v Slovenskej sporiteľni a.s., čú. SK44 0900 0000 0051 5139 8581. Cena sa považuje za zaplatenú
včas v prípade, že bude v uvedenej lehote pripísaná na účet úpadcu. Dražobná zábezpeka, ktorú
vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
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10. Ohliadka predmetu dražby: Ohliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom
dohovore termínu ohliadky so záujemcom , pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnych
číslach: 0918907247 alebo 0356401813.
11. Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu, avšak len v prípade ak
nedôjde k vykúpeniu majetku z konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167r ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. (Oprávnená osoba podľa odseku 4 /dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec,
manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza/ so súhlasom dlžníka má
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby).

12. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno
vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu odboru a zabezpečí odovzdanie
predmetu dražby vydražiteľovi.

13. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou notár JUDr. Peter Šulai, so sídlom M. R.
Štefánika 14, Nové Zámky.
14. Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím
z dôvodu zisťovania totožnosti, preukazovania zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov
dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5
zák.č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi
konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.
15. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
§ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. znie:
ods. 2: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
ods. 3: Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania
ods. 4: Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
ods. 5: Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
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ods. 6: Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Nových Zámkoch dňa 21.12.2021

JUDr.Tatiana Timoranská, správca

K000991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2708 / 60, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/230/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/230/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Daniel Kováč, nar. 10.08.1984, trvale bytom Eötvösova 2708/60, 945 01
Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že vylučuje
majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, in concreto:
1. Nehnuteľný majetok
LV

Označenie
bytu

Súpisné
číslo
bytového
domu

Byt: Vchod č.
6967 60; Poschodie 2708
č. 3; Byt č.7

Označenie parcely
na
ktorej
je Parcela
postavený bytový registra
dom
register „C“ číslo
parcely
2389
–
zastavaná plocha a “C“
nádvorie, o výmere
421 m2

Podiel priestoru na
Súp.
spoločných častiach
hodnota
a spoločných
majetku
zariadeniach domu

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Obec

1/2

Komárno Komárno 7189/169460

k.ú.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K000992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 504 / 39, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/50/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/50/2021
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 20.4.2021 v právnej veci č.k. 28OdK/50/2021
majetok dlžníka : Dušan Forró, nar. 03.07.1968, trvalý pobyt Jánošíkova 504/39, 946 03 Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Dušan Forró – DREVINA, s miestom podnikania Jánošíkova 504/39,
946 03 Kolárovo, IČO: 32 415 133 , 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. 28OdK/50/2021 rozvrh výťažku.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 4.1.2022

K000993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bachna Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/245/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/245/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/245/2021-26 zo dňa 26.10.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky bola ustanovená za správcu dlžníkovi, a
to, Michal BACHNA, nar. 5.9.1977, trvale bytom 940 01 Nové Zámky. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 210/2021 zo dňa 2.11.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 4.1.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto 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.
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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.
JUDR. Vlasta Suchanová, správca

K000994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Fišter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Perješ 208/49, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/173/2021 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/173/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Attila Fišter, nar. 24.09.1980, bytom: Nový Perješ 208/49, 946 32 Marcelová – Krátke Kesy,
podnikajúci pod obchodným menom: Attila Fišter, s miestom podnikania Nový Perješ 208/49, 946 32 Marcelová –
Krátke Kesy, IČO: 44 070 179 (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata
tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 04.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K000995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 582 / 11, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/174/2021 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/174/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, týmto zverejňuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500 €.
Predmetný preddavok zložil Centrum právnej pomoci na účet Okresného súdu. Tento preddavok sa použije na
úhradu paušálnej odmeny SKP a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania.

K000996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Mancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. G. Masaryka 3100/37, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Bizoňová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/213/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/213/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Nina Bizoňová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Tímea Mancová, nar.
22.08.1976, bytom T. G. Masaryka 3100/37, 940 02 Nové Zámky, oznamuje, že podľa doterajších zistení dlžník
nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
V Nitre dňa 04.01.2022
Mgr. Nina Bizoňová, správca

K000997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 246, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Bizoňová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/203/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/203/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Hnuteľné veci
Por. č. Popis

1

Rok výroby

Motocykel zn. ADAMOTO
EČV: LV160AJ, VIN: L5YTCJPA381186818

2008

Adresa

Deň zapísania

Bátovce 246 04.01.2022

Dôvod zapísania

Súpisová hodnota

§ 67/a

300,00 €

V Nitre dňa 04.01.2022
Mgr. Nina Bizoňová, správca

K000998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1413 / 52, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/285/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/285/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Miloš Nagy, nar. 04.10.1973, bytom Staničná 1413/52, 942 01 Šurany (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K000999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1413 / 52, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/285/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/285/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Miloš Nagy, nar.: 04.10.1973, trvale bytom Staničná 1413/52, 942 01 Šurany (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 09.12.2021, sp. zn. 23OdK/285/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 240/2021 dňa 15.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Miloš Nagy, born on 04.10.1973, with permanent address at Staničná 1413/52, 942 01 Šurany
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
09.12.2021, ref. No. 23OdK/285/2021 published in the Commercial report No. 240/2021 of 15.12.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
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creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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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 according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 04.01.2022
Nitra, on 04.01.2022
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K001000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1413 / 52, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/285/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/285/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Miloš Nagy, nar. 04.10.1973, bytom Staničná 1413/52, 942 01 Šurany (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K001001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Palo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 415/36, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2021
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30OdK/66/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K001002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Palo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 415/36, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2021 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/66/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení
Ing. Mária Budniková - správca konkurznej podstaty dlžníka dlžníka Roman Palo, nar.20.08.1971, bytom
Nitrianska 415/36, 941 06 Komjatice, zastúpeného Centrom právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno v zmysle § 32 ods. 7 zák.
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení / ďalej len ZKR/ zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu na popretie pohľadávky. Účet je vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., pobočka Nitra, číslo účtu je: IBAN
SK37 0900 0000 0051 1249 4044
V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur. Kauciu je možné zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každú popretú pohľadávku, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktorú môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K001003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Mikuláš 658, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/130/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/130/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 29OdK/130/2019-19 zo dňa 31.07.2019 bol vyhlásený konkurzu na
majetok dlžníka: Viola Rusnák, nar. 19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35 Dubník (ďalej tiež ako
„dlžník“). Za správcu bol ustanovený: Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 151/2019 dňa 07.08.2019.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 08.08.2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná
prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka podľa § 166i ZoKR , vychádzajúc zo zoznamu majetku,
z vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a z poskytnutej súčinnosti od dožiadaných subjektov správca v súlade
s ust. § 167j ods. 1 ZoKR dňa 7.10.2019 vyhotovil súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 169/2019 dňa 10.10.2019. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol jedenkrát aktualizovaný
v časti týkajúcej sa súpisovej zložky majetku s por. č. 11 (zverejnené v OV č. 217/2020 dňa 10.11.2020).
Nehnuteľný majetok dlžníka zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s por.
č. 1 až 10, správca speňažoval v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZoKR ako súbor
nehnuteľností menšej hodnoty, a to formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 11/2020 dňa 17.01.2020, bolo vyhodnotené ako
úspešné – v lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené ponuky od 2 záujemcov, z ktorých
správca akceptoval ponuku, ktorá predstavovala najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, t.j. cenu vo výške 530,€. Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 28/2020 dňa 11.02.2020.
Hnuteľný majetok dlžníka zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s por. č.
12, správca speňažoval v súlade ust. § 167p ZoKR ako samostatnú hnuteľnú vec, a to formou ponukových konaní
zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 31/2020 dňa 14.02.2020, bolo vyhodnotené ako
neúspešné – správcovi nebola doručená ponuka od žiadneho záujemcu. Vyhodnotenie I. kola verejného
ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 48/2020 dňa 10.03.2020.
2. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 48/2020 dňa 10.03.2020, bolo vyhodnotené ako
neúspešné – správcovi nebola doručená ponuka od žiadneho záujemcu. Vyhodnotenie II. kola verejného
ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 62/2020 dňa 30.03.2020.
3. Kolo verejného ponukového konania, zverejnené v OV č. 106/2020 dňa 04.06.2020, bolo vyhodnotené ako
neúspešné – správcovi nebola doručená ponuka od žiadneho záujemcu. Vyhodnotenie III. kola verejného
ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 123/2020 dňa 29.06.2020.
Nakoľko sa hnuteľný majetok dlžníka, zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka
majetku s por. č. 12, nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, v zmysle ust. § 167p
ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a správca vylúčil tento majetok zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Vylúčenie súp. zložky majetku s por. č. 12 zo Súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č.
123/2020 dňa 29.06.2020.
Keďže výťažok zo speňaženia vyššie uvedeného majetku dlžníka nepostačoval na uspokojenie prihlásených
pohľadávok jednotlivých veriteľov, správca pristúpil k speňaženiu nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného
v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s por. č. 11. Za týmto účelom správca
zabezpečil ohodnotenie predmetného nehnuteľného majetku znalcom. Znaleckým posudkom č. 63/2020 zo dňa
24.08.2020, ktorý vypracovala Ing. Helena Botlóová, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby
a odhad hodnoty nehnuteľností bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľného majetku dlžníka, zapísaný
v Súpise majetku všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku s por. č. 11 na sumu 6.450,- €. S ohľadom
na skutočnosť, že nehnuteľný majetok dlžníka (súpisová zložka majetku s por. č. 11) predstavuje nehnuteľnosť
väčšej hodnoty, ktorú možno v zmysle ust. § 167n ods. 1 ZoKR speňažovať iba dražbou, za účelom stanovenia
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podmienok dražby a výkonu práv veriteľov správca považoval za potrebné, aby bol v konkurze zvolený zástupca
veriteľov. Za účelom voľby zástupcu veriteľov správca v súlade s ust. § 167m ods. 3 v spojení s ust. § 34 ods. 2
ZoKR zvolal schôdzu veriteľov na deň 26.10.2020 (zverejnené v OV č. 186/2020 dňa 28.09.2020), na ktorej sa
zúčastnil jediný veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ktorý bol zvolený za zástupcu veriteľov.
Následne správca požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania majetku
tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu (súpisovú zložku majetku s por. č. 11). V súlade s uloženým záväzným
pokynom zástupcu veriteľov správca vyhlásil I. kolo dražby nehnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
konkurznú podstatu (súpisová zložka majetku s por. č. 11). Oznámenie súvisiace s dražbou majetku
podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV č. 238/2020 dňa 10.12.2020. Predmetné I. kolo dražby bolo
z dôvodu prijatých opatrení v rámci ochrany pred COVID-19 zrušené (zverejnené v OV č. 8/2021 dňa
14.01.2021). Po odpadnutí zákonných prekážok správca opätovne vyhlásil I. kolo dražby nehnuteľného majetku
dlžníka tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu ( súpisová zložka majetku s por. č. 11). Oznámenie súvisiace
s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu bolo zverejnené v OV č. 91/2021 dňa 13.05.2021. Dražby konanej
dňa 28.06.2021 o 10.00 Hod. v sídle notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej, PhD, so sídlom Kupecká č. 6, Nitra
sa zúčastnil jeden účastník, ktorý predmet dražby vydražil. Výška ceny dosiahnutej vydražením predstavovala
sumu 6.450,- €. Cena dosiahnutá vydražením bola následne vydražiteľom v celom rozsahu uhradená.
Vyhodnotenie I. kola dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu bolo zverejnené
v OV č. 127/2021 dňa 02.07.2021.
Zámer zostaviť rozvrh výťažku po speňažení majetku konkurznej podstaty správca v súlade s ust. § 167u ods. 1
ZoKR oznámil v OV č. 167/2021 dňa 30.08.2021. Následne správca pripravil Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 191/2021 dňa 05.10.2021. Jednotliví veritelia
prihlásených pohľadávok boli v celom rozsahu uspokojení podľa výšky ich zistených pohľadávok v zmysle rozvrhu
výťažku.
Nakoľko bol speňažený všetok majetok tvoriaci konkurznú podstatu, ktorý bolo možné speňažiť, pričom výťažok
zo speňaženia tohto majetku bol medzi jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok rozvrhnutý podľa vyššie
uvedeného Konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, týmto správca v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZoKR oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Viola
Rusnák, nar. 19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35 Dubník, vedený pod sp.zn.: 29OdK/130/2019,
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
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..
Zostávajúci majetok (výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu) správca dňa 16.12.2021 poukázal
dlžníkovi na nim uvedený bankový účet.
V Nitre dňa 04.01.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K001004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENZA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 896
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2021 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/2/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu TENZA Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Chrenovská 14, 949 01
Nitra, IČO: 36 537 896, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod č.k.: 29K/2/2021, v súlade
so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
nasledovných hnuteľných vecí úpadcu zaradených do všeobecnej podstaty majetku úpadcu podľa 67 ods.1 písm.
a) ZoKR, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.166/2021 zo dňa 27.08.2021:

položka súpisu všeobecnej podstaty č.42
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
1 000,00 €
Prenosny zvaraci aparat Kemppi MINARCTIG EVO 200 MLP s príslušenstvom
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.46
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
20,00 €
REGAL NESKRUTK.+ POLICE
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.47
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
20,00 €
REGAL NESKRUTK.+ POLICE
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.48
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
40,00 €
VIAZACI STROJ PB 2450
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.50
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
40,00 €
NAVIGACNY SYSTEM PDA
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.51
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
40,00 €
Notebook HP 630B950
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.52
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
40,00 €
PC Venron HP-LG
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.53
súpisová hodnota

hnuteľná vec
40,00 €
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popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

kreslo, koženkové
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.54
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
40,00 €
kávovar, automatický
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.55
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
30,00 €
kancelárska stolička, polohovateľná, otočná
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.56
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
200,00 €
Skartator 99Ci Fellowes
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu všeobecnej podstaty č.57
súpisová hodnota
popis
spoluvlastnícky podiel úpadcu
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

hnuteľná vec
30,00 €
chladnička candy 77 l
1/1
23.8.2021
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Deň vydania: 10.01.2022

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky do 21.01.2022 na adresu :
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 6949 01 Nitra, a to v zalepenej/zapečatenej obálke
s označením:
„PONUKOVÉ KONANIE, HNUTEĽNÉ VECI – KONKURZ 29K/2/2021 – NEOTVÁRAŤ !“.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo
na základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na
ne nebude prihliadať.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

identifikačné údaje záujemcu, pri fyzických osobách (FO): meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
resp. IČO pri FO podnikateľoch; pri právnických osobách (PO): obchodné meno, sídlo, IČO,
fotokópiou dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu záujemcu (občiansky preukaz, výpis z obchodného
registra, výpis zo živnostenského registra)
označenie všetkých položiek speňažovaného majetku, o ktoré má záujemca záujem,
ponúknutú kúpnu cenu za každú položku speňažovaného majetku, o ktorú má záujemca záujem, pričom
ponúknutá kúpna cena za príslušnú položku speňažovaného majetku súpisu nesmie byť v tomto kole
nižšia, ako je 75 % jej súpisovej hodnoty,
kontaktnú (najlepšie mailovú) adresu a bankové spojenie (IBAN) na účel vrátenia zábezpeky,
doklad/listinu preukazujúcu zaplatenie zábezpeky,
v prípade podpisu ponuky splnomocnencom aj priložené plnomocenstvo.
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Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční do troch pracovných dní od ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, o výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia informovaní správcom na kontaktné
mailové adresy. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
poštovú prepravu pred uplynutím stanovenej lehoty.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške min. 30% z celkovej ponúknutej kúpnej
ceny na účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427 pod VS: 2922021, najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk v rovnakej výške dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená správcovi skôr.
Momentom doručenia oznámenia správcu úspešnému záujemcovi o akceptovaní kúpnej ceny pre príslušné
položky speňažovaného majetku dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, pričom obsah kúpnej zmluvy bude určený
podmienkami ponukového konania, predovšetkým:
a) predmet kúpnej zmluvy a výška kúpnej ceny budú určené v oznámení správcu záujemcovi o akceptovaní
ponúknutej kúpnej ceny pre príslušné položky speňažovaného majetku,
b) úspešný záujemca nadobudne príslušné položky speňažovaného majetku v stave „ako stoja a ležia“ v zmysle
§ 501 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) vlastnícke právo k príslušnej položke speňažovaného majetku prejde na úspešného záujemcu momentom
doplatenia celej výšky kúpnej ceny, ktorá bola správcom akceptovaná,
d) dohodou o rozväzovacej podmienke, ktorej obsahom bude, že momentom omeškania kupujúceho s doplatením
kúpnej ceny v lehote stanovenej správcom v oznámení o akceptovaní ponúknutej kúpnej ceny pre príslušné
položky speňažovaného majetku stráca kúpna zmluva platnosť a účinnosť,
e) príslušné položky speňažovaného majetku bude kupujúci oprávnený si prevziať po doplatení celej výšky kúpnej
ceny,
Lehota na doplatenie kúpnej ceny je 7 dní od doručenia oznámenia správcu záujemcovi o akceptovaní ponúknutej
kúpnej ceny pre príslušné položky speňažovaného majetku.
Akékoľvek písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním a/alebo uzavretím a plnením kúpnej zmluvy sa budú
doručovať predovšetkým na e-mailové adresy, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú adresátovi
nasledujúci deň po preukázanom odoslaní písomnosti do e-mailovej schránky adresáta aj v prípade, ak adresát
písomnosti nepotvrdí jej prijatie, alebo jej doručenie nebude vykonané z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý nebude
na strane odosielateľa.
Záujemca má možnosť dohodnúť sa so správcom na obhliadke majetku, ktorá sa uskutoční najneskôr dva dni
pred koncom lehoty na predkladanie ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo verejné
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Za porušenie povinnosti záujemcu doplatiť správcom akceptovanú kúpnu cenu pre príslušné položky
speňažovaného majetku v stanovenej lehote je stanovená sankcia/pokuta vo výške zloženej zábezpeky, ktorú si
správca v prípade jej uplatnenia voči záujemcovi môže započítať voči nároku záujemcu na vrátenie zloženej
zábezpeky.
Záujemca (fyzická osoba) je povinný poskytnúť svoje osobné údaje uvedené v ponuke a jej prílohách správcom
na účely ponukového konania.
Záujemca vyjadrí svoj súhlas so všetkými podmienkami ponukového konania účasťou v ponukovom konaní doručením ponuky správcovi.
Ďalšie informácie je možné získať cez kontaktný mail zdychavsky.skp@gmail.com.
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V Nitre, dňa 04.01.2022

K001005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Mičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinodolská 15, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Stanovisko zástupcu veriteľov k návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Dňa 04.01.2022 bolo správcovi doručené stanovisko zástupcu veriteľov, Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 k predloženému návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zostaveného dňa 01.12.2021 [návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2021 zo dňa 06.12.2021] v tomto znení:
„Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty v konkurze vyhlásenom na Mičová Monika, č.k. 32K/37/2014.
S pozdravom
JUDr. Martin Petro, LL.M.“

K001006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hajnalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1020/82, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2016 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

6

Peňažná
pohľadávka

Dlžník

Právny dôvodo
vzniku
pohľadávky

Súpisová
hodnota
majetku

Union poisťovňa, Plnenie z dôvodu
a.s., Karadžičova
vinkulácie
20 154,40 €
10, 813 60
poistného plnenia Bratislava
poistná udalosť

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Zabezpečený
veriteľ

Číslo zabezpečenej
pohľadávky podľa
zoznamu
pohľadávok

1/1

EURO CASH,
s.r.o., ČSA 24,
Banská Bystrica

2a3

1st restructuring, k.s., správca.

K001007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hajnalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1020/82, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
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Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2016 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej Typ súpisnej
položky majetku položky majetku
Pohľadávka z
účtu

2

Dlžník

Právny dôvodo vzniku
pohľadávky

Mena

Fio banka, a.s., pobočka
Zostatok na bankovom účte
zahraničnej banky, Nám SNP úpadcu ku dňu vyhlásenia Eur
21, 811 01 Bratislava
konkurzu

Číslo súpisovej
Typ súpisnej
položky majetku položky majetku

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

10,08 €

1/1

Dlžník

Právny dôvodo vzniku
pohľadávky

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

3

Peňažná
pohľadávka

Andrea Števková,
Mocsaryho 31, 984 01
Lučenec

Pohľadávka titulom
bezdôvodného obohatenia súdne vymožená

Eur

680,00 €

1/1

4

Peňažná
pohľadávka

VAT Electronic s.r.o.

Vrátený preplatok

Eur

10,75 €

1/1

1st restructuring, k.s., správca.

K001008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň - AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov v zmysle § 34 ods. 2 ZKR
Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Slobody 43, 022 01 Čadca, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef
Štrbáň – AVANT PLUS, s miestom podnikania Hattalova 34/40, 028 01 Trstená, IČO: 33 789 169, podľa ust. § 34
a § 35 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ZKR“), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 28. 01. 2022 o 09:00 hod (prezentácia
od 08.45 hod.) na adrese Slodoby 43 , 022 01 Čadca (v kancelárii správcu).
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Zvolenie zástupcu veriteľov
3. Rôzne
4. Záver.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Čadci dňa 04. 01. 2022
Imrich Šimulák, správca

K001009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmundová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/136/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/136/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka Lenka Žigmundová, nar. 11.06.1995, trvale bytom Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok,
prechodne bytom SNP 31/13, 013 24 Strečno,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení́ s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý́ možno zloziť̌ kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá́, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR.
Túto kauciu možno zložiť na:
účet č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263
banka: mBank, S.A. pobočka zahr. banky
Swift kód (BIC): BREXSKBX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 59
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Eva Luticová, správca

K001010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmundová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1995
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. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/136/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/136/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Lenka Žigmundová, nar. 11.06.1995, trvale bytom Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, prechodne bytom
SNP 31/13, 013 24 Strečno, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K001011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmundová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/136/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/136/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 je správca dlžníka
Lenka Žigmundová, nar. 11.06.1995, trvale bytom Za dráhou 5108/6A, 034 01 Ružomberok, prechodne bytom
SNP 31/13, 013 24 Strečno, (ďalej len "dlžník"), povinný oznámiť zahraničným veriteľom, že na majetok dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 22.12.2021, sp. zn. 10OdK/136/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 249/2021, dňa 29.12.2021 vyhlásený́ konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva
Luticová, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, značka správcu: S1774 (ďalej len
„správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20 May 2015, the
bankruptcy trustee of debtor Lenka Žigmundová, born on 11.06.1995, permanent residence at Za dráhou
5108/6A, 034 01 Ružomberok, temporary residence at SNP 31/13, 013 24 Strečno, (hereinafter referred to as the
„debtor“), shall inform foreign creditors that by the decision of the District Court Žilina of 22 December 2021, ref.
No.10OdK/136/2021 published in the Commercial report No. 249/2021 of 29 December 2021 the bankruptcy of
the debtor was declared and as the trustee of the debtor JUDr. Eva Luticová, with seat at Hviezdoslavova 51,
02901 Námestovo, Slovak Republic, ref. No. of trustee: S1774 was appointed (hereinafter referred to as the
„trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) uznesenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; ďalej
len „ZKR“).
The bankruptcy shall be considered as declared by publishing of court decision on bankruptcy declaration in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of court decision the day following the day after the
publishing of the court decision in the Commercial report shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended; hereinafter referred as „BRA“).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the trustee publish
information on the intention to prepare the assets allocation. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
and 31 bra shall apply mutatis mutandis. The secured creditor of home loan shall be entitled to submit the
application only should the receivable from the home loan be due or should the secured creditor which security
right is in order earlier apply; the trustee shall inform the secured creditor of home loan thereon in a written form
without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
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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 bude jeho pohľadávka pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor of the receivable against a person other than the debtor shall be entitled to submit the application,
should the receivable be secured by the security right related to the assets of the debtor. Such creditor shall be
satisfied in bankruptcy only from the yield obtained by the realization of asset which secures its receivable,
however the creditor shall exercise the voting rights at the meeting of creditors only in the extent to which its
receivable is likely to be satisfied from the asset, which secures this receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee and it shall be delivered to the trustee in the
basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration. Should the creditor deliver the application to
the trustee later, the application shall be considered as submitted, but the creditor shall not be entitled to exercise
the voting rights. The registration of such receivable into the list of the receivables shall be published by the
trustee in the Commercial report stating the creditor and the registered amount. The delivery of the application to
the trustee shall have the same legal effect for limitation period and for the cessation of the rights as the right
assertion in the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted in a pre-printed form and shall include basic requirements, otherwise shall not
be considered as submitted. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence of
the creditor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name,
surname and residence of the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from
the business name, identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural
person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal
entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount
of the receivable, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured receivable shall be submitted by individual application specifying the secured amount, type, order,
subject and legal basis of the security right (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total amount of the receivable shall be divided in the application into the principal and ancillaries, whereas the
ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. Should the receivable not be submitted in euro, the amount of the
receivable shall be determined by the trustee conversion according to the exchange rate determined and
published by the European Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic on the day of the
bankruptcy declaration. Should the receivable be submitted in currency which is not determined by the European
Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic, the amount of the receivable shall be determined by
the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application shall be attached with the documentation proving stated facts. The creditor which is the
accounting unit shall state in the application whether the receivable is recognized in its accountancy and in what
extent, or the reasons, why the receivable is not recognized in its accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, je povinný
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, oznámiť
správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť
týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov
oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor which receivable was not lodged and which security right burdens the debtor asset, shall be
obliged to inform the trustee, without undue delay after the creditor should have had, with professional care, the
knowledge on the bankruptcy declaration, on the amount of secured receivable, which might be satisfied with the
secured asset. The secured creditor shall be responsible for accurate information. The trustee shall assess such
burdens upon information provided by the secured creditor (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing 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 shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 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 lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa ZKR (§ 204 písm. g) ZKR).
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Generally binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall provide standards
of pre-printed forms for application’s submission and standards of other specific pre-printed forms according to
BRA (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v
časti
“Vzory a
formuláre”,
v sekcii
“Konkurzy a
reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
“Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
May 2015.
Námestovo, 04.01.2022
JUDr. Eva Luticová, správca/trustee

K001012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Vlčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 434 856
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/59/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/59/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Vlčková, nar. 26.09.1965, trvale bytom: mesto Kysucké Nové
Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Vlčková, s miestom
podnikania: Ochodnica 34, 023 35 Ochodnica, IČO: 35 434 856, korešpondenčná adresa: ČSA 1306/11, 024
04 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/59/2021 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku – motorového vozidla, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
186/2021 zo dňa 28.09.2021:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská
druh
značka
vozidla
OPEL
ASTRA
osobné
T98/NB/

druh
karosérie

EČV

VIN

KM724AO

W0L0TGF6
AA sedan
9X5272878

kategória
vozidla

farba

rok
výroby

M1

modrá 1999

spoluvl.
podiel

súpisová
(Eur)

1/1

650
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(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk. Správca pošle na požiadanie záujemcom aj fotografie
Predmetu speňažovania.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
1OdK/59/2021 – AUTO – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
C. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka,
a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 1OdK/59/2021 – auto“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. C) tohto oznamu;
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
I. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
J. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
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V Žiline, dňa 04.01.2022
KP recovery, k.s., správca

K001013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Vlčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 434 856
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/59/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/59/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Vlčková, nar. 26.09.1965, trvale bytom: mesto Kysucké Nové
Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Vlčková, s miestom
podnikania: Ochodnica 34, 023 35 Ochodnica, IČO: 35 434 856, korešpondenčná adresa: ČSA 1306/11, 024
04 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/59/2021 v súlade s § 167q ods. 3 v spojení s §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku – cenné papiere, ktorý bol zaradený
do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 186/2021 zo
dňa 28.09.2021:
1. Cenné papiere
druh
cenného
forma
papiera

akcia kmeňová

na
meno

nominálna
hodnota

1000,00 SKK

ISIN

počet
kusov

SK1110000280 20

emitent

spoluvl.
podiel

Investičný
fond
Psips
a.s.
"v
likvidácii",
"v
konkurze",
so sídlom: Rudlovská cesta 85, 974 1/1
01
Banská
Bystrica,
IČO: 30 230 217

súpisová
hodnota (Eur)

1,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Cenné papiere sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
1OdK/59/2021 – CENNÉ PAPIERE – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na
10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
D. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 1OdK/59/2021 – cenné papiere“.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.
Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. D) tohto oznamu.
Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. F); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 04.01.2022
KP recovery, k.s., správca

K001014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Vlčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 434 856
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/59/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/59/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Vlčková, nar. 26.09.1965, trvale bytom: mesto Kysucké Nové
Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Vlčková, s miestom
podnikania: Ochodnica 34, 023 35 Ochodnica, IČO: 35 434 856, korešpondenčná adresa: ČSA 1306/11, 024
04 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/59/2021 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 186/2021 zo dňa
28.09.2021:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č.
575
500
500

kat. územie
Dolný Vadičov
Dolný Vadičov
Dolný Vadičov

obec
Dolný Vadičov
Dolný Vadičov
Dolný Vadičov

parc. č.
631
197
632

parc. reg.
C
E
E

druh pozemku
lesný pozemok
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

výmera v m2
2416
8828
12343

spoluvl. podiel
3/448
3/448
3/448

súpisová hodnota (Eur)
32,36
118,23
165,31

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

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Pozemky sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
1OdK/59/2021 – POZEMKY – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
D. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka,
a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 1OdK/59/2021 – pozemky“.
E. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň
lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.
F. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v písm. D) tohto oznamu.
G. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. F); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), ako aj
neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
H. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
I. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
J. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
K. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.
L. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 04.01.2022
KP recovery, k.s., správca

K001015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Oravský priemyselný podnik, s.r.o., skrátený názov:
OPP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čimhová 10 / 0, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 882 018
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2021/S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Oravský priemyselný podnik, s.r.o., skrátený názov: OPP, s.r.o., so sídlom: Čimhová 10, 027 12
Liesek, IČO: 35 882 018, sp.zn. správc.spisu: 1K/2/2021/S1989, týmto, najmä podľa § 38 ods. 6 ZKR,
zverejňujem doručenú zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Oravský priemyselný podnik, s.r.o., skrátený názov OPP, s.r.o., sídlo Čimhová 10, 027 12 Liesek, IČO:
35 882 018, zn. konkurzu 1K/2/2021/S1989 (ďalej ako „Úpadca“)
Za účelom hlasovania o Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu (hnuteľné
stroje a pohľadávky úpadcu) zo dňa 16.12.2021 (ďalej ako Žiadosť správcu“) zvolal Predseda veriteľského výboru
VÚB Leasing, a.s. zasadnutie veriteľského výboru (ďalej „VV“) na deň 22.12.2021 o 10:00 hod, ktoré sa bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konať prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Lehota na hlasovanie člena VV sa začína dňa 22.12.2021 o 10:00 hod a končí sa dňa 23.12.2021 do 10:00
hod.
Člen VV je oprávnený zaslať svoje hlasovanie Predsedovi VV najneskôr do konca lehoty podľa predchádzajúcej
vety. V prípade, že člen VV nezašle hlasovanie Predsedovi VV do konca lehoty an hlasovanie, bude sa to
považovať za jeho neúčasť na zasadnutí VV.
Zasadnutia VV sa zúčastnili dvaja členovia VV:
1.

VÚB Leasing, a.s. ako predseda VV

2.

GALICO TECHNOLOGY s.r.o. ako člen VV

Tretí člen VV Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave sa zasadnutia VV nezúčastnila a nehlasovala.
Program schôdze VV:
Hlasovanie o návrhu SKP na speňažovanie hnuteľných vecí a pohľadávok v zmysle Žiadosti správcu.
Výsledky hlasovania:
1.
Vo veci speňaženia hnuteľných vecí – strojov hlasovali obaja prítomní členovia ZA navrhovaný spôsob
speňaženia uvedený v Žiadosti správcu v bode AD 1. písm. A/.
2.
Vo veci speňaženia pohľadávok hlasovali obaja prítomní členovia ZA navrhovaný spôsob speňaženia
uvedeného v Žiadosti správcu v bode AD 2. pís,. A/.
Na základe vyššie uvedeného hlasovania Predseda VV uloží záväzný pokyn správcovi na speňaženie majetku
úpadcu v súlade s navrhovaným spôsobom speňaženia uvedeným v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo
dňa 16.12.2021 v bode AD1. písm. A/ a v bode AD 2. písm. A.
V Bratislave, dňa 23.12.2021
Predseda Veriteľského výboru
VÚB Leasing, a.s.
v zast. Ing. Miroslav Chmelár

V Žiline dňa 03.01.2021
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K001016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mgr. Ľubica Nová, pod obchodným menom Mgr.
Ľubica Nová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a s miestom podnikania Nám. gen. M.R. Štefánika 897/2,
010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 259 055
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/64/2021 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/64/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/64/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina ( ďalej len „ Uznesenie“) zo dňa 22.07.2021, č. k. 3OdK/64/2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok Mgr. Ľubica Nová, nar.: 20.05.1959, trvale bytom Nám. gen. M.R. Štefánika
897/2, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Hlboká cesta 8376/20B, 010 01 Žilina, toho času s
pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Mgr. Ľubica Nová, s miestom
podnikania Nám. gen. M. R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, IČO: 48 259 055, v ktorom bol ustanovený za
správcu dlžníka: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 1831.
Súčasne OS Žilina týmto Uznesením oddlžil dlžníka. Toto Uznesenie bolo zverejnené dňa 29.07.2021 v
Obchodnom vestníku SR č. 145/2021 pod číslom K 037347 a nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2021.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Mgr. Ľubica Nová, nar.: 20.05.1959, trvale bytom Nám. gen. M.R.
Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Hlboká cesta 8376/20B, 010 01 Žilina, toho času s
pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Mgr. Ľubica Nová, s miestom
podnikania Nám. gen. M. R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, IČO: 48 259 055, týmto oznamuje, že podľa
Zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti
dlžníka zo dňa 19.08.2021 ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii bolo preukázané, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Mgr. Ľubica Nová, nar.: 20.05.1959, trvale bytom Nám. gen. M.R.
Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Hlboká cesta 8376/20B, 010 01 Žilina, toho času s
pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Mgr. Ľubica Nová, s miestom
podnikania Nám. gen. M. R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, IČO: 48 259 055, po zistení, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Ľubica Nová, nar.: 20.05.1959, trvale
bytom Nám. gen. M.R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Hlboká cesta 8376/20B, 010
01 Žilina, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Mgr. Ľubica
Nová, s miestom podnikania Nám. gen. M. R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina, IČO: 48 259 055, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K001017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0, 975 28 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2021 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom kancelárie: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Daniel
Mikuláš, nar.: 28.05.1977, trvale bytom Námestie slobody 2894/3, 926 01 Sereď, t. č. vo výkone trestu odňatia
slobody v ÚTVOS Banská Bystrica, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3K/23/2021,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.01.2022 o 10.00 hod. na adrese: Štrková
95/21, 010 01 Žilina ( v administratívnej budove na prízemí ) s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Voľba veriteľského výboru/zástupcu veriteľov, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu, 5. Rôzne, záver.
Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby
predložia aktuálny výpis zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa (neplatí pre
advokáta) a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 16.12.2021
Mgr. Miroslava Šufákova, správca

K001018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/296/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/296/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Patrik Kaločai, nar.: 23.09. 1990, trvale bytom Veľké Teriakovce 37, 980 51
Veľké Teriakovce, obchodné meno – Patrik Kaločai, s miestom podnikania Veľké Teriakovce 37, 980 51 Veľké
Teriakovce, IČO: 45 873 399 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto opravuje označenie veriteľa Stredoslovenská
energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, pri zverejnení pohľadávok ktoré boli do
kancelárie správcu doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

90,58 €

Celková suma:

90,58 €

Pohľadávka č. 2:
Istina:

120,04 €

Celková suma:

120,04 €

Dôvod opravy: nesprávne označenie veriteľa v Obchodnom vestníku SR č. 243/2021 zo dňa 20.12.2021,
vzniknuté chybou v písaní.
Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka
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K001019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baranec Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Lehota 445, 972 42 Malá Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1990
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/328/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/328/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Maroš Baranec, narodený: 18.09.1990, bytom Malá Lehota
445, 972 42 Malá Lehota, na majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
4OdK/328/2021 zo dňa 30.09.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2021 zo dňa 08.10.2021,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) opakované 1. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: záhrada
Výmera: 1284 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Malá Lehota, katastrálne územie: Malá Lehota
Číslo listu vlastníctva: 268
Parcelné číslo: 166/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/3
Súpisová hodnota majetku: 3 333,00 €
Deň zapísania do súpisu: 26.11.2021
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi s výrazným označením „ODDLŽENIE KONKURZOM
sp.zn.: 4OdK/328/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Správcovská a poradenská k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do elektronickej schránky
správcu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s predmetom správy „ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.:
4OdK/328/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
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4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 43282021, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím
majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 50% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Ak úspešný záujemca nepodá návrh na vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
má správca právo na odstúpenie od zmluvy a úspešný záujemca je povinný strpieť prepadnutie 50% ním zloženej
zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K001020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 242, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/327/2021 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/327/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/327/2021 zo dňa 22.09.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lucia Mišíková, nar. 30.03.1995, trvale bytom Mýtna 242, 985 53 Mýtna a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 186/2021 zo dňa 28.09.2021.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
31.08.2021, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 31.08.2021,
súčinnosti tretích osôb a na základe osobného stretnutia s dlžníkom. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Lucia Mišíková, nar.
30.03.1995, trvale bytom Mýtna 242, 985 53 Mýtna, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Lucia Mišíková, nar. 30.03.1995, trvale
bytom Mýtna 242, 985 53 Mýtna, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 04.01.2022
JUDr. Jozef Veselý, správca

K001021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

JUDr. František Čóri; obchodné meno: JUDr.
František Čóri - A-TRAVEL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovohoľská 2, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty
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Všeobecná podstata:

Správca, postupom podľa § 167j ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. v spojení s § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. (
ďalej len ZKR ), dopĺňa súpis majetku konkurznej podstaty – všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku, a to:

Peňažné prostriedky dlžníka v sume 20,05 € za nájom nehnuteľností – pozemkov dlžníka za rok 2021 v súpisovej
hodnote 20,05 €.

Deň zapísania majetku do súpisu: 04. 01. 2022.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods.1 ZKR.

Vo Zvolene, dňa 04. 01. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K001022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pavčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1986/4, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/367/2021 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/367/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Pavčo, nar.: 02.01.1972, bytom: Lúčna 1986/4,
984 01 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4OdK/367/2021, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis všeobecnej podstaty
Úpadcu.

Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
1
Typ súpisovej zložky
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota v €
96,79
Hodnota (trhová) v €
96,79
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
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
05.01.2022; majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Falcon Intl. s.r.o., IČO: 47 213 531,
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
so sídlom: Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava, miesto výkonu
sídlo/nar/IČO)
práce: Falcon Group, a.s., Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany
Suma (istina + príslušenstvo)
96,79
Zrážka zo mzdy úpadcu podliehajúcej konkurzu podľa ust. § 167h
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
ods.1 ZKR za 6/2021. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a Dlžníkom zo dňa 15.03.2021

JUDr. Jana Živická, správca

K001023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Strapko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Detva -, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/438/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/438/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Strapko, nar. 09.08.1977, trvale bytom mesto Detva, 962 12 Detva,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Strapko, s miestom podnikania Novosady 921/9, 962 12 Detva,
IČO: 50 212 281, č. k. 5OdK/438/2021 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 04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
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správca konkurznej podstaty

K001024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustáv Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Mladonice 108, 962 41 Horné Mladonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/23/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/23/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Gustáv Suchý, nar. 20.01.1978, trvale bytom Horné Mladonice 108, 962 41
Horné Mladonice, č. k. 6OdK/23/2021 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 04.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
správca konkurznej podstaty

K001025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Berky; obchodné meno: Lukáš Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 125, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/381/2021 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/381/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Všeobecná podstata:

Správca nezistil, ku dňu vyhotovenia tohto súpisu, žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

Vo Zvolene, dňa 04. 01. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder

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

K001026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Štefančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 19/24, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/348/2021
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: Stanislav Štefančík, nar. 18.12.1959, trvale bytom Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, obchodné meno: Stanislav Štefančík, s miestom podnikania Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, IČO: 44 880 502 zverejnil v Obchodnom vestníku č. 243/2021 zo dňa 20.12.2021 oznámenie o
vyhlásení 3. 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

K001027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 301 / 19, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/160/2021 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2021
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Ján Tóth, nar. 28. 03. 1991, trvale bytom Slobody 301/19, 987 01
Poltár, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§ 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Ján Tóth, nar. 28. 03. 1991, trvale bytom Slobody 301/19, 987 01 Poltár, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Tóth, nar. 28. 03. 1991, trvale bytom
Slobody 301/19, 987 01 Poltár, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K001028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeleňák Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922/54 2922/54, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/240/2021 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/240/2021
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Radovan Zeleňák, nar. 11.07.1990, trvale bytom Rúbanisko III 2922/54,
984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Radovan Zeleňák, s miestom podnikania
Rúbanisko III 2922/54, 984 03 Lučenec, IČO: 50564081, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty
majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom
Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Radovan Zeleňák, nar. 11.07.1990, trvale bytom
Rúbanisko III 2922/54, 984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Radovan Zeleňák, s miestom
podnikania Rúbanisko III 2922/54, 984 03 Lučenec, IČO: 50564081, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Radovan Zeleňák, nar. 11.07.1990, trvale bytom
Rúbanisko III 2922/54, 984 03 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom: Radovan Zeleňák, s miestom
podnikania Rúbanisko III 2922/54, 984 03 Lučenec, IČO: 50564081, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K001029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovo 1, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2021 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Július Molnár, nar. 20.03.1973, trvale bytom 986 01 Fiľakovo, počas
svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by
tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa
§ 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto
oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Július Molnár, nar. 20.03.1973,
trvale bytom 986 01 Fiľakovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Július Molnár, nar. 20.03.1973, trvale bytom 986
01 Fiľakovo, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K001030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrušč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úhrady 816 / 13, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/326/2021 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/326/2021
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Michal Hrušč, nar. 27. 12. 1982, trvale bytom Úhrady 816/13, 962 01
Zvolenská Slatina, obchodné meno: Michal Hrušč - MIDAS, s miestom podnikania Úhrady 816/13, 962 01
Zvolenská Slatina, IČO: 51265338, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto
skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Michal Hrušč, nar. 27. 12. 1982, trvale bytom Úhrady 816/13, 962 01 Zvolenská Slatina,
obchodné meno: Michal Hrušč - MIDAS, s miestom podnikania Úhrady 816/13, 962 01 Zvolenská Slatina,
IČO: 51265338, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Michal Hrušč, nar. 27. 12. 1982, trvale bytom
Úhrady 816/13, 962 01 Zvolenská Slatina, obchodné meno: Michal Hrušč - MIDAS, s miestom podnikania
Úhrady 816/13, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 51265338, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K001031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Melich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 437, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/284/2021 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/284/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/284/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka:
Jozef Melich, nar. 11.7.1949, bytom Ožďany 437, 980 11 Ožďany, ako ustanovený správca na základe Uznesenia
Okresného súdu Banská Bystrica z 3.9.2021, č.k. 2OdK/284/2021, zverejneného dňa 14.9.2021 v Obchodnom
vestníku č. 177/2021, týmto v súlade s § 85 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov a § 8, ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Námestie Matice slovenskej 23/45 Žiar nad Hronom v každý pracovný deň v čase od 8:00 – 14:00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na č. 045/6738108
alebo e-mailom:martin.vinarcik@gmail.com

K001032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Richter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508/17, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 811 699
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/147/2021 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/147/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Richter, nar. 8.6.1956, bytom Radvanská 508/17, 974 05 Banská
Bystrica, obchodné meno – Jaroslav Richter, s miestom podnikania Generála Svobodu 853/27, 958 01
Partizánske, IČO: 22811699, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica
z 21.6.2021, č.k. 4OdK/147/2021, zverejneného dňa 25.6.2021 v Obchodnom vestníku č. 122/2021, týmto
v zmysle §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K001033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Vavráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 874/2, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
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Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2021 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Lucia Vavráková, nar. 28.9.1991, bytom
Školská 874/2, 979 01 Rimavská Sobota, č.k. 5OdK/361/2021, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po
základnej prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: Blackside, a.s. so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515, celková výška pohľadávky
378,75€ (284,07€ + 94,68€).

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K001034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 144 / 18, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/354/2021 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/354/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica bol vyhlásený konkurz na Jolana Radičová, nar. 27.02.1958,
trvale bytom Malinovského 144/18, 980 55 Klenovec (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič,, zn. správcu: S 1530 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 03.01.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Jolana Radičová, nar. 27.02.1958, trvale bytom Malinovského 144/18, 980
55 Klenovec.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
S úctou
Ing. Naďa Bôžiková

K001035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mališková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1395 / 48, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1988
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/314/2021 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/314/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania č. 2
MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorej koná
komplementár JUDr. Marianna Kuchtová (ďalej len „Správca“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania č. 2 na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Lucia Mališková, nar. 20.04.1988, trvale bytom
Trieda SNP 1395/48, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 2 zverejnený v OV
pod č. 223/2021, deň vydania 22.11.2021, pod K062462:
Súp.
zložka Podstata
č.
2

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Motorové vozidlo
Všeobecná
VOLKSWAGEN 200
podstata
GOLF

Dátum
zapísania

Dôvod
Stav
zapísania opotrebovanosti

Rok
Spoluvlastnícky
výroby podiel dlžníka

16.11.2021

Opotrebované,
§
167h
pojazdné, bez STK 1998
ods. 1 ZKR
a EK

1/1

Zabezpečenie

Nie

Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v súlade s ust. §167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V treťom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
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2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu MK Recovery, k.s., Námestie Štefana
Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586, VS: 531420212, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie
č. 2 - Oddlženie Lucia Mališková, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
·
·
·
·
·

nezameniteľné označenie záujemcu,
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
doklad preukazujúci splatenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.

3.5. Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
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Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt: 0901 919 180 alebo e-mailom: spravca@kuchtova.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 04.01.2022

V Banskej Bystrici, dňa 04.01.2022
MK Recovery, k.s., správca

K001036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selešťany 61, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/389/2021 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/389/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Banská Bystrica, sp. značka 5OdK/389/2021,

dlžník : Ladislav Kováč, nar. 21.03.1962, trvale bytom Selešťany 61, 991 06 Záhorce, podnikajúci pod
obchodným menom : Ladislav Kováč, s miestom podnikania Selešťany 61, 991 06 Záhorce, IČO:
46129588

Súpis majetku označeného dlžníka - všeobecná podstata:

Položka súpisu č. 1:

Ojazdené osobné motorové vozidlo, RENAULT MEGANE, typ KA0B05, EČV: VK 513 AX , rok výroby 2002,
VIN:VF1KA0B0527496080 , počet najazdených km: 480 000 km, farba zelená metalíza, technický stav,
zodpovedá počtu najazdených km a veku vozidla. Vozidlo má platnú STK a EK . Vozidlo je pojazdné, dlžník ho
používa pre potrebu svoju a svojej rodiny. Súpisová hodnota vozidla je 500 € .

Položka súpisu č. 2:

Ojazdené osobné motorové vozidlo, HYUNDAI MOTOR COMPANY, KOR, obchodný názov GETZ, typ
TB/E2/PXN, EČV: VK550AS , rok výroby 2007, VIN: KMHBT51DP7U609471, oranžová metalíza svetlá , vozidlo
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má platnú STK, EK , do 20.02.2023 , technický stav vozidla zodpovedá počtu najazdených km a veku vozidla.
Vozidlo je pojazdné, dlžník ho používa pre potrebu svoju a svojej rodiny. Súpisová hodnota vozidla je 300 €.

Položka súpisu č. 3, ako súbor nehnuteľného majetku

Spoluvlastnícke podiely dlžníka, v rozsahu 1/3- tiny, na nehnuteľnostiach, zapísaných na Okresnom úrade Veľký
Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz.: Malý Krtíš
Na LV č. 440, ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
KN 148 lesný pozemok, vo výmere 3200 m2, súpisová hodnota 1408 €
KN 149/1 orná pôda vo výmere 13 700 m2, súpisová hodnota 2267 €
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka, 1/3-tina, súpisová hodnota za súbor, položku č. 3, je 3675 €.

Položka súpisu č. 4, ako súbor nehnuteľného majetku:

Spoluvlastnícke podiely dlžníka v rozsahu 1/3- tiny na nehnuteľnostiach , zapísaných
na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz. .: Malý Krtíš

Na LV č. 440, ako parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu

KN 149/20 orná pôda vo výmere 9729 m2, súpisová hodnota 1610 €
KN 149/200, orná pôda vo výmere 394 m2, súpisová hodnota 65 €
KN 149/241, orná pôda vo výmere 935 m2, súpisová hodnota 155 €
KN 150/1, lesný pozemok vo výmere 625 m2, súpisová hodnota 375 €
KN 150/9, lesný pozemok vo 1965 m2, súpisová hodnota 865 €
KN 153/1, TTP vo výmere 2320 m2, súpisová hodnota 70 €
KN 154/1, orná pôda vo výmere 1240 m2, súpisová hodnota 205 €
KN 214/1, TTP vo výmere 224 m2, súpisová hodnota 7 €
KN 359/17, orná pôda vo výmere 5762 m2, súpisová hodnota 954 €
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka, 1/3- tina, súpisová hodnota za tento súbor, položku č. 4, je 4306
€.
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JUDr. Ľubica Flíderová

K001037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šedajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Lýdia Šedajová, nar. 28. 01. 1962, trvale bytom
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K001038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šedajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Lýdia Šedajová, nar. 28. 01. 1962, trvale bytom Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
(ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/474/2021 zo
dňa 16.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Lýdia Šedajová, d.o.b.: 28th January 1962, residing
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/474/2021 dated 16th December 2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2021 dňa
30.12.2021. Dňom 31.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 250/2021 on 30th
December 2021. Bankruptcy was declared on 31st December 2021.
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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. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 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 Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).

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, 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).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than 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).

6. 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).
6. 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).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. 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).

8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. 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).

9. 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).
9. 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).

10. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

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

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

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

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

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

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

V Banskej Bystrici, dňa 04.01.2022
In Banskej Bystrici, on 4th January 2022

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K001039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šedajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Lýdia Šedajová, nar. 28. 01. 1962, trvale bytom
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
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ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť
priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Banskej Bystrici, dňa 04.01.2022
LEGES Recovery k.s., správca

K001040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Štefančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 19/24, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2021 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/348/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Stanislav Štefančík, nar. 18.12.1959, trvale bytom Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, obchodné meno: Stanislav Štefančík, s miestom podnikania Kolkáreň 19/24, 976 81
Podbrezová, IČO: 44 880 502 v zmysle ust. § 167v ods.2 č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K001041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ForDom, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruša 824, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 001
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava- mestská
časť Petržalka, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka
č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu ForDom s.r.o., so sídlom
Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 81 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov oznamuje, že dňa 30.12.2021 vylúčila zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu,
v zmysle udeleného súhlasu zo strany príslušného orgánu, nasledovný majetok:

Nehnuteľnosť - stavba
Dôvod
Dátum zápisu
zápisu do
do
súpisu Popis stavby
súpisu
majetku
majetku
67 ods. 1
Montovaný
písm.
a) 09.08.2019
dom
ZKR
ECONOMY

Katastrálne
územie/
obec/štát

Súpis-né
číslo

Číslo
parcely,
na Veľkosť
ktorej
je
stavba podielu
postavená
Úpadcu

Očová

Postavený na parcele CKN 1278/7 –
trvalé trávne porasty vo výmere 383 1/1
m2, zapísanej na LV 5844

Súpisová
hodnota
Eur

Poznámka

v

Stavba nie je
63.171,98
zapísaná na liste
Eur
vlastníctva

V Žiline, dňa 30.12.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Úpadcu

K001042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ForDom, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruša 824, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 001
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava- mestská
časť Petržalka, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka
č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu ForDom s.r.o., so sídlom
Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 81 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 dňa 30.12.2021 vylúčila zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu,
v zmysle udeleného súhlasu zo strany príslušného orgánu, nasledovný majetok:

Nehnuteľnosť - pozemok
Dôvod
zápisu do
Dátum zápisu do Súpisová
súpisu
súpisu majetku zložka
majetku
67 ods. 1
10.04.2019
Pozemok
písm. a) ZKR

Katastrálne územie/
obec/štát

Veľkosť
Druh/parcelné číslo podielu
Úpadcu

List
vlastníctva

Súpisová
hodnota v Eur

Očová/Očová/Slovenská
republika

Trvalý trávny porast/
1/1
CKN 1278/11

5822

100,00 Eur

V Žiline, dňa 30.12.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Úpadcu
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K001043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RealBV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 3173 / 0, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 077 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2017 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci Úpadcu: RealBV s.r.o. „v konkurze“, so sídlom 962 12 Detva, Obrancov mieru 3173, IČO: 46
077 880, vedenej na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2K/29/2017, správca Úpadcu Mgr. Slavomír
Jančiar, kancelária: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2) Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa podľa ust. § 97 Zákona č. 7/2005 Z. z..
Poučenie:
Podľa ust. § 96, ods. 3) Zákona č. 7/2005 Z. z.:
„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.“

Mgr. Slavomír Jančiar
správca

K001044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POTENCIÁL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 000 310
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2021 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 51 426 226, zapísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1793/B, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1883, so sídlom správcovskej kancelárie Pod
Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v mene ktorej koná JUDr. Barbora Bartáková, komplementár spoločnosti,
správca úpadcu: POTENCIÁL s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, IČO: 45 000 310
(ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, a to:

Hnuteľné veci:
Dôvod zápisu
Dátum zápisu
do
súpisu majetku
súpisu majetku
§ 67 ods. 1
10.12.2021
písm. a) ZKR

do

Popis hnuteľnej veci/rok výroby

Stav

Veľkosť
podielu
Úpadcu

Súpisová
hodnota v
Eur
8.000,00
EUR

Honda CR-V, EČV BB832CY, VIN: SHSRE58708U008614, rok v
1/1
výroby 2008, farba vozidla: modrá metalíza
premávke

Pohľadávka:
Dôvod zápisu
do
Dátum zápisu
súpisu
súpisu majetku
majetku
§ 67 ods. 1
10.12.2021
písm. a) ZKR

do

Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku

Suma
pohľadávky
EUR

Súpisová
v hodnota v
EUR

Mgr.
Veronika
Bilkovičová,
Porušenie povinnosti podľa
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01
12.500 EUR
ust. § 11 ods. 2 ZKR
Bratislava

12.500 EUR

V Banskej Bystrici, dňa 10.12.2021

JUDr. Barbora Bartáková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k. s., správca Úpadcu

K001045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Miklušák, so sídlom Biskupická 1264/23, 986
01 Fiľakovo, IČO: 44 335 687
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čamovce 39, 986 01 Čamovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/101/2017 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/101/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca úpadcu Jozef Miklušák, nar. 16. 12.
1962, trvale bytom Čamovce 39, 986 01 Fiľakovo, adresa na doručovanie Biskupická 1264/23, 986 01 Fiľakovo;
obchodné meno Jozef Miklušák, so sídlom Biskupická 1264/23, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 335 687, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 3OdK/101/2017,
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 časti
majetku vo vlastníctve dlžníka.

3. kolo

Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 227/2021 dňa
26.11.2021 pod K063911.

Predmet ponukového konania:
Predmetom ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného nižšie uvedenými súpisovými
zložkami majetku (ďalej len ako „predmet speňažovania“)

Popis:
Por. č. 1
Hnuteľná vec- motorové vozidlo

OPEL ASTRA, ev. č. LC 197 AY, r.v. 1991, VIN: W0L0MFF681G110389, počet km: deklarované dlžníkom
400.000km, opotrebované, prehrdzavené, nepojazdné (vadný motor), umiestnenie: u dlžníka

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia jednotlivého ponukového konania a končí
jej desiatym kalendárnym dňom o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatku, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16.00 hod.
Za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň
nasledujúci po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Označenie záujemcov, spôsob a podmienky uplatnenia ponuky:
1. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor nehnuteľností ako predmet speňažovania.
V prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola
doručená do kancelárie správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka musí byť predkladaná v písomnej a papierovej podobe, nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo
akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam ponukového konania a musí byť doručená najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKA konkurz: 3OdK/101/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“.

UPOZORNENIE!!!
Správca upozorňuje záujemcov, že nebude prihliadať na ponuky doručované do elektronickej schránky
a to z dôvodu, že technické riešenia elektronických schránok správcov na portáli UPVS neumožňujú
preukázať, kedy bola ponuka skutočne otvorená, resp. že bola otvorená až po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk.

Plná úhrada zálohy na ponúknutú kúpnu cenu musí byť uskutočnená (pripísaná) na bankový účet č.ú. IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 31012017, najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

2. Záväzná ponuka na kúpu predmetu speňažovania musí obsahovať:
a.) označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v registri, pri fyzickej osobe meno priezvisko, miesto
podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v registri, telefonický a mailový kontakt);
b.) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršieho ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
c.) návrh celkovej kúpnej ceny za „vec prípadne súbor vecí“, ktoré sú predmetom speňažovania
d.) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu bude vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní
e.) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania
f.) dátum a podpis záujemcu

3. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej nehnuteľnosti/
niektorých nehnuteľností súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku samostatne a nie súboru nehnuteľností
ako celku); neúplné alebo neurčité ponuky, resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu zložená v celom rozsahu, riadne a včas (do skončenia lehoty na predkladanie ponúk) na účet určený
správcom, je správca oprávnený vyradiť z hodnotenia. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.

4. Správca týmto upozorňuje záujemcov o kúpu majetku v ponukovom konaní, na právo oprávnených osôb
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v §167r ZKR.

Rozhodujúce kritériá ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní,
je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z hodnotenia, vyberie ponuku toho záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za „vec prípadne súbor vecí“,
ktoré sú (podľa podmienok ponukového kola) predmetom speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú
ponuku kúpnej ceny, rozhodne žreb správcu.
Ohliadka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na stav predmetu speňažovania je ohliadka možná na mieste jeho umiestnenia.

Podmienky speňaženia : Predmet ponukového konania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka predmetu speňaženia
v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj všetky poplatky spojené s osvedčením podpisov na vyhotoveniach
kúpnych zmlúv, hradí víťaz ponukového konania ako kupujúci.

Spôsob vyhodnotenia ponúk, vrátenie zálohy kúpnej ceny:
1. Správca po uplynutí lehoty ponukového kola spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené
z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania. Správca skončenie a výsledok vyhodnotenia ponukového kola zverejní v Obchodnom vestníku a
oprávnené osoby podľa §167r ods. 4 vyzve, aby si v zákonnej lehote od zverejnenia skončenia a oznámenia
výsledku ponukového kola, uplatnili právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty podľa podmienok §167r
ZKR. Správca zverejní skončenie a výsledok vyhodnotenia ponukového kola v lehote 15 pracovných dní po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

2. V prípade, ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ZKR neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR,
správca po márnom uplynutí lehoty oprávnenej osoby na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty, následne
úspešnému účastníkovi tohto verejného ponukového konania vhodným spôsobom oznámi, že jeho ponuka bola
úspešná a zároveň ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

3. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená v lehote podľa ods. 2 prevodom na
záujemcom označený účet.

Všeobecné poučenia:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.

Podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

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

K001046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská lúka 1595/50, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/421/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/421/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Katarína Berkyová, nar. 30.11.1956, trvale bytom Farská lúka 1595/50, 986 01
Fiľakovo, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/421/2020, týmto správca
podľa § 167u ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Masnicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 5, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/271/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/271/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.07.2021, ako aj vyjadrenia dlžníka v rámci súčinnosti zo dňa
30.11.2021, 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.
4OdK/271/2021 na majetok dlžníka Lívia Masnicová, nar. 15.10.1982, trvale bytom 962 68 Hontianske Tesáre 5
sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 4OdK/271/2021 na majetok dlžníka Lívia Masnicová, nar. 15.10.1982,
trvale bytom 962 68 Hontianske Tesáre 5 zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 362, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Petro, nar. 13.03.1979, Nová 362, 976 69 Pohorelá (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia
§ 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
Insolvency services, k.s., správca

K001049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 362, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Jozef Petro, nar. 13.03.1979, trvale bytom Nová 362, 976 69 Pohorelá

Správca:
Insolvency services, k.s., správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856
Zn. správcovského spisu:

2OdK/84/2019 S1856

Zn. súdneho spisu:

2OdK/84/2019

Dátum vyhotovenia:

04.01.2022

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.02.2019, sp. zn. 2OdK/84/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 31/2019 zo dňa 13.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Petro, nar.
13. 3. 1979, trvale bytom Nová 362, 976 69 Pohorelá, obchodné meno - Jozef Petro, s miestom podnikania Nová
362, 976 69, IČO - 44903049 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Insolvency services,
k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 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.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a)odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná
časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

A.
Dňa 14.02.2019 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 06.02.2019, sp. zn.
2OdK/84/2019 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol
ustanovený Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR,
boli do kancelárie Správcu doručené nasledujúce prihlášky veriteľov Dlžníka.
Veriteľ
EDENHAM VENTURES Ltd.

Prihlásená výška pohľadávky
31.089,57 €

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené nižšie uvedené prihlášky nezabezpečených veriteľov Dlžníka. Zapísanie prihlásených pohľadávok
veriteľa do zoznamu pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení týchto prihlášok v Obchodnom
vestníku.
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.
EOS KSI
s.r.o.

Slovensko

Prihlásená
pohľadávky
2.677,95 €
3.125,79 €
2.943,74 €

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.
206/2021 zo dňa 26.10.2021
88/2021 zo dňa
10.05.2021
88/2021 zo dňa
10.05.2021

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky
prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 39.837,05 Eur.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO VYMOŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 195/2021 zo dňa 11.10.2021.
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
4.234,97 €

(ďalej len „Peňažné prostriedky“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca po zistení Peňažných prostriedkov Dlžníka podliehajúcich konkurzu, zaviazal Dlžníka poukázať Peňažné
prostriedky v prospech konkurznej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok z vymoženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky vymoženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy z vymoženia:
Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Peňažné prostriedky

Súpisová hodnota
4.234,97 €

Spôsob speňaženia
Vymožením

Výťažok
4.234,97 €

Správca konštatuje, že boli úspešne vymožené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Dlžníka a z vymoženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
4.234,97 Eur.
B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
P.č. Právny dôvod

Veriteľ

Suma
v Eur

Čas
vzniku
2021

1.

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§24b písm. e)
Správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.)

432,- €

2.

odmena Správcu z výťažku

50,81 €

3.

súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
Celkom náklady konkurzu

Správca

Okresný súd Banská
8,- €
Bystrica
490,81 €

Pôvod priradenia

§167t ods. 1 písm. a)
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
Pri rozvrhu
ZKR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 490,81 Eur.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená
ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden
správca.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.“
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu je platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje
o túto daň. V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku
podliehajúceho konkurzu vo výške 50,81 Eur s DPH.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, 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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ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a. menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b. rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli
c. väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP – Sadzobníka súdnych poplatkov – za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku , ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (4.234,97 eur =
4.234,- eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 8,- EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

4.234,97 €
490,81 €
3.744,16 €

D. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Veriteľ

Celková
suma

zistená Podiel na celkovej sume v konkurze zistených Suma určená na uspokojenie konečným
pohľadávok
rozvrhom

EDENHAM VENTURES
31.089,57 €
LTD.
EOS KSI Slovensko, 3.125,79 €
s.r.o.
2.943,74 €
Intrum Slovakia s.r.o.
2.677,95 €
SPOLU
39.837,05 €

78,04 %

2.922,02 €

7,85 %
7,39 %
6,72 %
100 %

293,78 €
276,67 €
251,69 €
3.744,16 €

Insolvency services, k.s., správca

K001050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2021 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K001051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2021 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.

Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K001052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2021 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Emília
Eremiášová, nar. 07.02.1982, trvale bytom Unionka 8805/84, 960 01 Zvolen („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/454/2021 zo dňa 01.12.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 236/2021 zo dňa 09.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
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In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Emília Eremiášová, born: 07.02.1982, residence: Unionka 8805/84, 960
01 Zvolen (hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were by order
of the District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/454/2021 dated 01.12.2021, published in Commercial
Bulletin no. 236/2021 dated 09.12.2021 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K001053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6144/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/469/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/469/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurze dlžníka: Martin Hlavatík, nar. 30.08.1982, trvale bytom: Krivánska 6144/8, 974 01 Banská
Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/469/2021,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00
hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním
písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri
nahliadaní do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym
preukazom, zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K001054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6144/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/469/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/469/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zvolen, on 31.12.2021

Vec:

Invitation to lodge a claim. Time limits have to be observed/ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny
V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Martin Hlavatík, nar. 30.08.1982, trvale bytom: Krivánska 6144/8, 974
01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:
5OdK/469/2021 bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. spis. zn.: 5OdK/469/2021 zo dňa
20.12.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 248/2021 dňa 28.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
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úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
ZKR)

(§28 ods.1

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§28 ods.2
ZKR)

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)

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR)

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§28 ods.5
ZKR)

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

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§28 ods.7 ZKR)
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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)

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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

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

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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)
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR)

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

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

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

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

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

Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated
May 20, 2015 as the administrator of the debtor Martin Hlavatík, born 30.08.1982, address: Krivánska
6144/8, 974 01 Banská Bystrica (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the
debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, no 5OdK/469/2021 dated
20.12.2021, published in the Commercial Bulletin no. 248/2021 dated 28.12.2021 bankruptcy declared and
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR. was appointed as bankruptcy administrator.

This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of
the European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.

By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes
bankrupt. (§23 (1) ZKR)
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A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)

The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered
to the bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of
bankruptcy; in one copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the
application to the administrator's electronic mailbox, the application is also considered to have been
delivered to the court. (§28 (2) ZKR)

If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor
cannot exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without
prejudice to the right to fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the
proceeds included in the schedule of general nature, the intention of which was compiled in the
Commercial Bulletin after the application was submitted to the administrator. The administrator shall
publish the entry of such a claim in the list of claims in the Commercial Bulletin, stating the creditor and
the amount entered. (§28 (3) ZKR)

If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the
application submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from
the date of bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)

The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition
(hereinafter referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to
exercise the rights attached to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator
that the contingent claim has arisen. (§28 (5) ZKR)

Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of
the right to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)

In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the bankrupt is also
claiming his claim by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such
a creditor can only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his
claim, and can exercise voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to
be satisfied from the assets which he is secured with. (§28 (7) ZKR)

If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right
is not taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material
concerned has enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the
satisfaction of all other claims against that estate. (§28 (8) ZKR)

The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the
application will not be taken into account. The basic particulars of the application are: a) the name,
surname and residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence
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of the bankrupt or the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d)
order of satisfaction of the receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)

For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject
matter and legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)

The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be
incurred or the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)

The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form,
while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§
29 (4) ZKR)

The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be
determined by the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the day of the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If
the claim is exercised in a currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the
European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy administrator with professional care. (§ 29 (5) ZKR)

The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the
accounting, to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6)
ZKR)

To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 (7) ZKR)

A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the
territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or
registered office in the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing
of the appointment, otherwise documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin.
(§ 29 (8) ZKR)

Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of
title may exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a
security right. Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and
monetization of the thing subject to ownership. The provisions governing the position of a secured
creditor shall apply mutatis mutandis to the position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)

Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor
for an agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the
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debtor. (§ 29 (10) ZKR)

The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the
court, together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered
as applications, and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver
the order to the administrator, who shall notify the persons concerned thereof. (§ 30 (1) ZKR)

A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2)
ZKR)

Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., Which
implements certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

________________________
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Správca/bankruptcy administrator

K001055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6144/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/469/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/469/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martin Hlavatík, nar. 30.08.1982, trvale bytom: Krivánska 6144/8, 974 01 Banská
Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/469/2021, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
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V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) 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.
(19) 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. Miloš Levrinc PhD., správca

K001056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učiteľská 2/4, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 031 874
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/56/2005 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
28K/56/2005
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznom konaní: JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská
Bytrica, IČO: 47 253 843, , zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1699 (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka: Róbert Takáč UNIMOTO, Učiteľská 2/4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 32 031 874
(ďalej len „Dlžník“).
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. §167n a §167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor 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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1. Opel Campo TFS 54, r.v. 95, VIN: JAATFS54HS7102402, BS TAKI1
2. Opel Campo TFS 54, CREWCAP r.v. 93, VIN: JAATFS54HP7100509, BS256AE,
· Motorové vozidlo sú momentálne nepojazdné a sú v havarijnom stave. V prípade záujmu zašleme
fotodokumentáciu.
2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 253 843, osobne alebo poštou, najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 12:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený vo Tatra banka a.s., IBAN: SK62 1100 0000 0029 2690 9786, VS: 32031874, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Róbert Takáč,
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0948 797 898 alebo e-mailom: j.ivan@justiciarecovery.sk
V Bratislave, dňa 04.01.2022
JUSTICIA Recovery, k.s., správca dlžníka Róbert Takáč

K001057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 354 / 50, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/376/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/376/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj nehnuteľnosť dlžníka menšej hodnoty, a to:

POZEMOK
Register
parcely
KN E
947

a

číslo

Druh pozemku výmera v m2 LV č. Katastrálne územie, obec, okres, štát
Vinica

2349

1225

Spoluvlastnícky podiel

Modrý Kameň, Modrý Kameň, Veľký Krtíš,
1/1
SR

Hodnota
v€
4.346,- €

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kancelaria@dusanpaulik.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „5OdK/376/2021“. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré
spĺňajú podmienky podľa tohto oznámenia, a kde bola zároveň záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu
občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby (alebo fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva k vyššie
uvedenej nehnuteľnosti.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K001058
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:
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 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ
FR NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
GA FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA
HR OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI
IT AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA
LV PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU
LT PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ
HU ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL
MT AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA
NL KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
PL POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
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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
(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte.

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči
dlžníkovi.

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=/Formulare/Documents/formulare_konkurz%2
0a%20restrukturalizacia/prihlaska_pohladavky.rtf

Jazyk
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu,
v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom
jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom
jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?clang=sk]2).

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?clang=sk]

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno
získať
na
tomto
webovom
sídle
Európskeho
portálu
elektronickej
justície:
https://ejustice.europa.eu/246/SK/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_debtors_in_the_eu?clang
=sk
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Náležitosti prejednávanej veci
1. Dlžník:

Priezvisko: Gaži
Meno(á): Róbert

Adresa:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Hlavná 130/98
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 059 31 Lučivná
1.3.3. Štát: Slovensko
Dátum narodenia:15.06.1976

2. Príslušné insolvenčné konanie:
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom: konkurzné konanie
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848): 01.01.2022
2.3. Súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie:
2.3.1. Názov: Okresný súd Prešov
2.3.2. Adresa:
2.3.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Grešova 3
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 080 42 Prešov
2.3.2.3. Štát: Slovensko
2.4. Spisová značka veci (uveďte, ak existuje ): 5OdK/458/2021
2.5. Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný):
2.5.1. Názov/Meno: Mgr. Jana Čižmárová
2.5.2. Adresa:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Kopečná 252/2
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 058 01 Poprad
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2.5.2.3. Štát: Slovensko
2.5.2.4. E-mail: cizmarova@advokat-pirsel.eu

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

3. orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok:
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára

4. Spôsob podávania prihlášky pohľadávok:
poštou (na poštovú adresu správcu)
alebo
iné (uveďte): do elektronickej schránky správcu.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.

5. Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú):
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 45 dní od vyhlásenia konkurzu

6. dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5:
strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.

7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny: Euro (EUR)

8. Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom:
-

v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
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-

pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5, alebo

-

musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené

Mgr. Jana Čižmárová, správca

K001059
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 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 čase od 09:00 – 15:00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopečná
252/2, 058 01 Poprad (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 911 532 090 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: cizmarova@advokat-pirsel.eu.
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K001060
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 čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu pre účely zloženia preddavku

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, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 5 a ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zákonov (ďalej len ako „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu pre účely uloženia preddavku na trovy konania
z dôvodu popretia pohľadávky.

Bankové spojenie: IBAN: SK74 8360 5207 0042 0759 3059, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Mgr. Jana Čižmárová, správca

K001061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Puľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibeňou 566/13, 094 31 Hanušovce nad /Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/352/2021-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/352/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka dlžníka: Viera Puľová, nar. 02.11.1952, trvale bytom Pod Šibeňou 566/13, 094 31 Hanušovce
nad Topľou, som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok. Na základe
uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1
ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K001062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krišandová Helena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Chalupku 1498/10 1498/10, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/413/2018 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/413/2018
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

301

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Krišandová Helena, Ing., Jána Chalupku 1498/10 ,
06001 Kežmarok, Slovensko, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 5OdK/413/2018 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37
a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu
v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia
ohľadne majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní
od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K001063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibrik Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehňa 43, 082 06 Žehňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/332/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/332/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 5OdK/332/2021
V konkurze dlžníka: Pavol Cibrik, nar. 04.03.1949, trvale bytom 082 06 Žehňa 43, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K001064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibrik Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehňa 43, 082 06 Žehňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/332/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/332/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka 5OdK/332/2021
V konkurze dlžníka: Pavol Cibrik, nar. 04.03.1949, trvale bytom 082 06 Žehňa 43, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K001065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vedra Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 156, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/456/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/456/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Vedra, nar. 12.05.1976, trvale bytom 094 22
Nižný Hrušov 156, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K001066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vedra Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 156, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/456/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/456/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka, Ján Vedra, nar. 12.05.1976, trvale bytom 094 22
Nižný Hrušov 156, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K001067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Traktorová 590 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/343/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/343/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka 3OdK/343/2021
V konkurze dlžníka: Ján Forró, nar. 25.09.1960, Traktorová 590/4, 058 01 Poprad, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K001068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forró Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Traktorová 590 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/343/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/343/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 3OdK/343/2021
V konkurze dlžníka: Ján Forró, nar. 25.09.1960, Traktorová 590/4, 058 01 Poprad, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K001069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Andělína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 105 105, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Andělína Čonková, nar. 08.02.1968, trvale bytom 059 91 Veľký
Slavkov 105 ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.05.2021, sp. zn.: 5OdK/116/2021 v
súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:

V zmysle § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Andělína Čonková, nar. 08.02.1968, trvale bytom
059 91 Veľký Slavkov 105,
končí.

JUDr. Stela Wildeová, správca

K001070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JAS-EXPORT-SNINA, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2710/13 / 0, 069 81 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 456 276
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2010 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2010
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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Deň vydania: 10.01.2022

I. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Uznesením Okresného sudu Prešov zo dňa 18.03.2010, sp.zn. 1K/6/2010, bol vyhlásený konkurz voči dlžníkovi
JAS – EXPORT – SNINA, spol s r.o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 81 Snina, IČO:
36 456 276. Uznesením tej istej spisovej značky ustanovil Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova
18, 066 01 Humenné do funkcie správcu.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.10.2019 bol Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, odvolaný z funkcie správcu. Následne bol do funkcie správcu ustanovený
Konkurz & Reštrukturalizácia, k.s., správca 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou.
Na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu – Okresného súdu Prešov, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 248/2021, dňa 28.12.2021, správca pristúpil k vyhláseniu I. Kola
ponukového konania.
A.

Predmet ponukového konania

Hnuteľný majetok úpadcu, tak ako bol zapísaný do Súpisu všeobecnej podstaty, dňa 01.12.2021 pod č. 230/2021
v Obchodnom vestníku.
Číslo súpisovej zložky 2
Popis
Stav
Súpisová hodnota majetku Umiestnenie
Strobel KL 141-23, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 230,00 €
sídlo dlžníka
Strobel KL 141-23, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 230,00 €
sídlo dlžníka
Strobel KL 141-23, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 230,00 €
sídlo dlžníka
Nízka jednoihlovka PFAFF 483G, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Žehlička Bima Typ 300, HECHINGEN, r. v. 1982
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Dvojihl. – stĺp. PFAFF 474/755-01,r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Nízka jednoihlovka PFAFF 483G, r.v.pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Zaklepávač Microfolder E261 UMF,Nemecko, r. v. 1988
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Stroj – Špicovka PAL – G04, Zlín, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 500,00 €
sídlo dlžníka
Stroj – Pätovka ASHL – T, Zlín, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 500,00 €
sídlo dlžníka
Stroj – Špicovka PAL – G02, Zlín, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 200,00 €
sídlo dlžníka
Vrchovy sekací stroj 06145/P1, ZPS Gotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 100,00 €
sídlo dlžníka
Vrchovy sekací stroj 06145/P1, ZPSGotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 100,00 €
sídlo dlžníka
Kosiaci stroj O13 39/P1, ZPS Gotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 80,00 €
sídlo dlžníka
Spínač ozdôb, O13 19/P3, Svit, r.v.pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Tlakovač, Bima UP 41, Hechingen,r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Vozík pre obuv
opotrebovaný, zastaralý 60,00 €
sídlo dlžníka
Vozíky pre obuv
opotrebovaný, zastaralý 60,00 €
sídlo dlžníka
Obuv. Stroj kružkovač, 013 37 P1,Svit, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 100,00 €
sídlo dlžníka
Miešadlo na lepidlá
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Tlačkovací stroj, Bima UP 41 Hechingen, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Naparovač zvrškov, O2 196/EA, ZDAPartizánske, r.v. Pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
Kosiaci stroj O13 39/P1, ZPS Gotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 80,00 €
sídlo dlžníka
Tlakovač, Bima UP 41, Hechingen,r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 65,00 €
sídlo dlžníka
Pracovný stôl
opotrebovaný, zastaralý 40,00 €
sídlo dlžníka
Tlačkovací stroj, Bima UP 41 Hechingen, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Adresný dopravník 173 223/P11,ZPS Gotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 80,00 €
sídlo dlžníka
Vrchovy sekací stroj 06145/P1, ZPSGotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 120,00 €
sídlo dlžníka
Kosiaci stroj O13 39/P1, ZPS Gotwaldov, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 50,00 €
sídlo dlžníka
Gaučová súprava Palermo, r.v. 2000
opotrebovaný, zastaralý 20,00 €
sídlo dlžníka
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva 72 415– 101, Boskovice, r.v. pred 1989 opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989 opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
sídlo dlžníka
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2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
Zaklepávač O1280/PA, Gotwaldov,r.v. Pred 1989
Naparovač zvrškov, O2 196/EA, ZDAPartizánske, r.v. Pred 1989
Krabičky na sek. Nože – 10 ks;
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
Zaklepávač O1280/PA, Gotwaldov,r.v. Pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva 72 415– 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp., Minerva 72 415 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
1.ihlové stlp. S orezom, Minerva72 415 – 101, Boskovice, r.v. pred 1989
2.ihlový stĺp., Minerva 72 402 – 101,Boskovice, r.v. pred 1989
Naparovač zvrškov, O2 196/EA, ZDAPartizánske, r.v. Pred 1989
Notebook HP 6710b, r.v. 2007
Skrutkový kompresor RENNER, RS– 30 (Nemecko), r.v. 2007
Zásuvkový regál – 7 ks;
Pletivová ohrada – SM
BIMA, „STRIEKACIA“ B309, HECHINGEN, r. v. 1998
Tvarov. Stroj opätkov Van Overst.,2HCP 04-RS, Holandsko, r. v. 1984
BIMA „STRIEKACIA“ B309, HECHINGEN, r. v. 1998
Mostový sekací stroj CTH – 201,USM, r.v. 1995
Lemovač PFAFF335-G-H/2, Nemecko, r.v. pred 1989
Lis na etikety
Sek.automat HA-FL-velcro MKO Typ204, Taliansko, r.v. pred 1989
Razička loga 05054/51, Svit, r.v. pred1989
Podávač pásky BimaA692, HECHINGEN, r.v. 1991
Parák zvrškov Van Overst. Typ SVK02N, VAN OVERSTEEG, r. v. 1992
Razička názvoslovia WSK 06128/52,Zlín, r. v. 1985
Razička názvoslovia 050054/P, Svit,r.v. pred 1989
Podávač pásky BimaA690, HECHINGEN, r.v. 1990
Lemovač 01118-P11, Minerva Boskovice, r.v. pred 1989
Nízka jednoihlovka PFAFF 483G, r.v.pred 1989
Riasač Pfaff, 969 155,00 Sk, r.v. pred1989
Nízka Jednoihlovka PFAFF 483G,r.v. pred 1989
Nízka jednoihlovka PFAFF 483G, r.v.pred 1989
Nízka jednoihlovka PFAFF 483G, r.v.pred 1989
BIMA „STRIEKACIA“ B309, HECHINGEN, r. v. 1998
Merací prístroj UNIMER 07, r.v.2000
Prístroj ELMER 02R, Elektrón Prešov, r. v. 2000
Kopírovací stroj CANON COPIERNP 6216, r.v. 1999
Paketovací lis – ystempe, n. p . Vihorlat
LIS stužiek (narážačka špic), bezoznačenia
Priem. Šijací stroj DURKOPP Adler4181 – 147, r.v. pred 1989
Prístroj na meranie antistatiky (Nemecko), Metriksd 1000D, r.v. 1998
Tlačiareň HP Laser JET 4100 mfp,r.v. 2003
Šijací dopravník 173 223/P11, r.v.pred 1989
Rezací stôl P – 1200 PLUS TPR (Nemecko), r. v. 2000

opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
nefunkčný
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,

zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý
zastaralý

Deň vydania: 10.01.2022
45,00 €
55,00 €
80,00 €
30,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
80,00 €
10,00 €
1 200,00 €
40,00 €
20,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
350,00 €
50,00 €
50,00 €
25,00 €
70,00 €
35,00 €
35,00 €
50,00 €
50,00 €
35,00 €
50,00 €
45,00 €
30,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
50,00 €
10,00 €
1,00 €
200,00 €
75,00 €
45,00 €
100,00 €
2,50 €
100,00 €
450,00 €
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Prešívací stroj FAMAS 224, Turecko,r. v. 2004
Kopírovací stroj CANON COPIERNP 6317, r.v. 2001
Telekomunikačný ystem Siemens
Vysokozdvižný vozík BALCANCAR,E.V. 717, r.v. 1984
Napínací stroj pät a strán ASHL –GDP, r.v. pred 1989
Šijací stroj (jednoihlový) PFAFF901-1083, r.v. pred 1989
Priem. Šijací stroj DURKOPP Adler4181 – 147, r.v. pred 1989
Videokonferencia
Predtvarovací stroj špičiek, CALLA– 1 (Pirmasen), r.v. 1991
Striekacia nádoba MDG 24 WALTNER, r. v. 2003
Stroj + pištoľky na striekanie lepidlaMDG 24, WALTNER, r. v. 2003
Zariadenie na digitalizáciu dielcovXD – 1218 R
Klimatizácia HFC – 407, r.v. 2003
Obuvnícky stroj lisovací podošiev(Fung) E501 MA, r. v. 2007
Šijací stroj (dvojihlový) PFAFF594/9446, r.v. pred 1989
Krúžkovací stroj Model 01337 P2, r.v.pred 1989
Priem. Šijací stroj DURKOPP Adler4181 – 147, r.v. pred 1989
Šetrič elektrickej energie – Light eco,Skalica, r.v. 2007
Vymrazovací sušič MTA SPA, Taliansko, r. v. 2007
Vozíky pre obuv;
Obuv. Stroj šijacia O11 92/P4, Minerva, Boskovice, r.v. pred 1989
Nažehľovací stroj, Bima O12 75,Svit, r.v. pred 1989
Súbor skladových zásob obuvi – 1253 ks

B.

Deň vydania: 10.01.2022

opotrebovaný,
nefunkčný
opotrebovaný,
nefunkčný
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,

zastaralý 200,00 €
10,00 €
zastaralý 10,00 €
100,00 €
zastaralý 250,00 €
zastaralý 45,00 €
zastaralý 45,00 €
1,00 €
opotrebovaný, zastaralý 170,00 €
opotrebovaný, zastaralý 150,00 €
opotrebovaný, zastaralý 67,00 €
opotrebovaný, zastaralý 1,00 €
opotrebovaný, zastaralý 5 600,00 €
opotrebovaný, zastaralý 185,00 €
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
opotrebovaný, zastaralý 80,00 €
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
opotrebovaný, zastaralý 1 500,00 €
opotrebovaný, zastaralý 350,00 €
opotrebovaný, zastaralý 60,00 €
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
opotrebovaný, zastaralý 45,00 €
opotrebovaný, zastaralý 500,00 €
18.072,50€
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Podmienky ponukové konania

1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 20 dní, odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.

2. Obhliadka hnuteľných veci sa uskutoční dňa 18.01.2022 o 10:00 hod., za podmienok, že prípadní
záujemcovia sa telefonicky ohlásia minimálne 24 hod. pred konaním obhliadky hnuteľných vecí.

Záujemcov upovedomujeme, že obhliadka hnuteľných vecí sa uskutoční v súlade s protipandemickými
opatreniami platnými v čase uskutočnenia obhliadky.

3. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady:
a)

Obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby

b)

Presná adresa sídla spoločnosti, prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby

c)

IČO, (DIČ), IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia

d)

Údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN

e)

Telefonické, prípadné faxové alebo e-mailové spojenie

f)

Kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršiu ako 90 dní
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4. Záväzné ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu:

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.,
správca
Rázusova č. 125
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 09:00 hod. do 16:00 hod. alebo poštou. Zmeškanie
lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej
písomnej forme, nestačí podanie zásielky poštovou prepravou. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.

5. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
6. Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti uvedené v bode IV., doklad o úhrade zábezpeky. Zábezpeka a záujemcom
ponúkanú cenu v mene EUR za hnuteľný majetok, ktorý ma uchádzač o kúpu záujem odkúpiť bez DPH.

7. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 1K/6/2010, na obálke uviesť
„Ponukové konania: JAS – EXPORT- SNINA, spol. s r.o., v konkurze- HNUTEĽNÝ MAJETOK –
NEOTVÁRAŤ“.

8. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.

9. Záujemca o kúpu hnuteľného majetku úpadcu je povinný zložiť najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, na účet správcu číslo SK36 7500 0000 0040 2520 7428, vedený ČSOB, a.s.,
zábezpeku vo výške 20 % z celkovej súpisnej hodnoty jednotlivej súpisnej zložky o ktorú ma
predkladateľ ponuky záujem. V prípade akceptovania ponuky súdom sa táto zábezpeka použije na
započítanie kúpnej ceny. Zábezpeka sa považuje za zloženú pripísaním zábezpeky v prospech účtu
správcu, inak sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno,
resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa zábezpeka vráti na bankový účet, ktorý uvedú
v zaslanej záväznej ponuky do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V prípade,
že sa uchádzač, ktorého ponuku súd akceptoval, neuzavrie so správcom zmluvu o kúpe hnuteľného
majetku a neuhradí zostatok kúpnej ceny v lehote 10 dní odkedy ho správca na uzavretie predmetnej
kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny vyzve, zábezpeka prepadne v prospech všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v konkurze.

10. Otváranie obálok sa uskutoční tretí pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle
správcu. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť zást. súdu, resp. veriteľov.

11. Správca po otvorení obálok s ponukami ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu
bezodkladne spíše zápisnicu a vyhodnotí splnenie podmienok ponukového konania zo strany záujemcu/
záujemcov.

12. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej
podobe najvyššiu cenu za hnuteľný majetok úpadcu, ktorý je predmetom tohto ponukového konania
a jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany súdu.

13. Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej je
určená dodatočná lehota 10 dní odo dňa otvárania obálok. V tejto lehote príslušný orgán – súd, oznámi
správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa oznámenia príslušných orgánov, teda súdu, či ponuku schvaľuje, oznámi
uchádzačovi s najvyššou ponukou na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky, stanovisko príslušného
orgánu – súdu.

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K001071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o. v konkurze, ktorá sa
uskutočnila dňa 03.01.2022 „per rollam“ v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
(ďalej len „ZKR“).
Úpadca:
OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 34 115 391
Správca:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Bodnár, správca
Značka správcu:
S1714
Súd vedúci konanie:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/21/2018
Prítomní/hlasujúci členovia veriteľského výboru:
1. predseda veriteľského výboru – OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 51 186 900, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
129667/B, zast. LAWCORP, s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 847 437, konajúci
prostredníctvom svojho konateľa JUDr. Jána Vajdu
(ďalej len „OBLIGO, s.r.o.“ alebo „predseda veriteľského výboru“);
2. člen veriteľského výboru – MB ADVISER, s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 6, 811 03 Bratislava – m. č.
Staré Mesto, IČO: 51 144 956, reg. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
129073/B, zast. Mgr. Martinou Bartko, konateľ
(ďalej len „MB ADVISER, s.r.o.“);
3. člen veriteľského výboru – SENCHA LIMITED, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor,
Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, IČO HE210691, zast. A | K | J | K s. r. o., so sídlom Športová 2071/39, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 112 252, konajúci prostredníctvom svojho konateľa JUDr. Jána Kršiaka
(ďalej len „SENCHA LIMITED“).
Správca Úpadcu adresoval veriteľskému výboru Žiadosť o uloženie záväzného pokynu na odplatný prevod
podstatnej časti majetku patriacej k podniku úpadcu zo dňa 27.12.2021 (ďalej len „Žiadosť“), ktorá sa týka
podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu nachádzajúceho sa v Žiline. V nadväznosti na túto Žiadosť
zvolal predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru za účelom prijatia stanoviska veriteľského
výboru k predmetnej žiadosti.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Stanovisko veriteľského výboru k Žiadosti
2. Záver
1. Stanovisko veriteľského výboru k Žiadosti
Po oboznámení sa s obsahom Žiadosti hlasovali členovia veriteľského výboru o uložení nasledovného záväzného
pokynu:
„Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie majetku Úpadcu nachádzajúceho sa v Žiline ako
podstatnej časti majetku patriacej k podniku prostredníctvom priameho predaja, teda spôsobom podľa §
92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to v zmysle bodu III. Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa
27.12.2021.“
ZA návrh uznesenia: 3
PROTI návrhu uznesenia: 0
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZDRŽAL SA: 0
Veriteľský výbor, vzhľadom na hlasovanie členov veriteľského výboru, prijal uznesenie vo vyššie
uvedenom znení.
2. Záver
Členovia veriteľského výboru ani predseda nemali žiadne iné návrhy, pričom písomné hlasovanie prebehlo v
súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR.
V Bratislave, dňa 03.01.2022
___________________________________
OBLIGO, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru Úpadcu
v. z. LAWCORP, s.r.o.
JUDr. Ján Vajda
/elektronický podpis/

K001072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 487, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/254/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/254/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SZM č.1
Pozemok - parcela registra C
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2) : 355
Obec :Soľ
Štát : Slovensko
Názov katastrálneho územia :Soľ
Číslo listu vlastníctva: 504
Číslo parcely :855
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2
Súpisová hodnota: 250,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SZM 2:
rodinný dom / označený dlžníkom ako obydlie v zmysle ust. § 166d ZKR /
Typ: Stavba
Súpisová hodnota 9 550,00 €
číslo súpisné: 487
Obec: Soľ
Štát : Slovensko
Názov katastrálneho územia : Soľ
Číslo listu vlastníctva 504
Číslo parcely 855
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K001073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 113, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/364/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/364/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.11.2021, sp. zn.: 3OdK/364/2021, bol vyhlásený konkurz
voči dlžníkovi Ján Čonka, nar. 01.02.1975, trvale bytom Veľký Slavkov 113, 059 01 Veľký Slavkov.
Uznesením tej istej spisovej značky, súd ustanovil Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so
sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie správcu.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:

Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - RENAULT LAGUNA BG0G06, VIN:VF1BG0G0624534942, EČ: PP
877DA, druh: AA sedan, farba: Strieborná sivá, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota: 400,- Eur

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K001074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hricko Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 469 / 3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/75/2021 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/75/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Rastislav Hricko, nar. 28.04.1991, trvale bytom Gorkého 469/3, 068 01
Medzilaborce, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Inkasáreň s. r. o., IČO: 35 777 974, Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej výške 193,22 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K001075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salamonová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Ľubovňa -, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1980
Obchodné meno správcu:
PRO recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/384/2021 S2034
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/384/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Martina Salamonová, nar. 01.04.1980, Stará Ľubovňa 064
01, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) správca
oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani
náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Martina Salamonová, nar. 01.04.1980, Stará Ľubovňa 064
01, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
PRO recovery, k.s., konkurzný správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marek Morochovič, komplementár

K001076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Jusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ražňany 201, 082 61 Ražňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/340/2021 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/340/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku,
ktorá bola prihlásená prihláškou nezabezpečenej pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí zákonom
stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, SR, IČO: 35 724 803
prihláška nezabezpečenej pohľadávky s nasledujúcim obsahom:
·

Prihláška pohľadávky s por. č. 1 – Celková suma: 3.748,12 Eur

Poučenie v zmysle § 167 l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejnil
v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možnom skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marek Gula, správca
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K001077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teru Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 487 / 37, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/460/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/460/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 3OdK/460/2021 zo dňa 29.12.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Dušan Teru, nar. 18.8.1999, Poštárka 487/37, 085 01 Bardejov,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: OV 2/2022 zo dňa 4.1.2022. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 3OdK/460/2021, dated on 29th December 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Dušan Teru, date of birth: 18th August 1999, domicile: Poštárka 487/37,
085 01 Bardejov, Slovak Republic, and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2,
080 01 Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 2/2022 dated
on 4th January 2022. This resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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
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 trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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,
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secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 4th January 2022
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee
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K001078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňáková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 62, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1985
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/346/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/346/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Denisa Karchňáková, nar. 09.09.1985,
bytom Kučín 62, 094 21 Kučín, vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.10.2021, sp. zn.:
3OdK/346/2021, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.11.2021, pod č. OV 213/2021 sa podľa ust. § 167v
ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.

Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.

Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty zistil,
že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.

Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť
úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K001079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Coronič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 4798 / 94, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1978
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/230/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/230/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4:
Iná majetková hodnota – odkupná hodnota vo výške 293,00 Eur z poistnej zmluvy dlžníka na životné poistenie č.
73124291 uzavretej s NN Životná poisťovňa, a. s.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžníka.
Súpisová hodnota: 293,00 Eur.
Deň zapísania: 04.01.2022

JUDr. Ján Surma, správca

K001080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského 2607 / 24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1951
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/371/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/371/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty Mária Kovalíková, nar. 31.07.1951, bytom Dostojevského 2607/24, 058 01 Poprad v
súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
veriteľom, že ku dňu 04.01.2022 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR:,, Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov
dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca
vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na
náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zverenenia tohto
oznamu.
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Konkurz & reštrukturalizácia, k. s

K001081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baranová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1958
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/393/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/393/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty Mária Baranová, nar. 08.06.1958, Václavského 364/20, 068 01 Medzilaborce v súlade s
ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje veriteľom, že
ku dňu 04.01.2022 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR:,, Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov
dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca
vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na
náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zverenenia tohto
oznamu.

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s

K001082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novický Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľutinská 171 / 26, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/363/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/363/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR
Ako správca vyššie menovaného dlžníka na základe ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR oznamujem zámer zostaviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K001083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňak Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškovce 7, 090 03 Staškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/228/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/228/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR

Ako správca vyššie menovaného dlžníka na základe ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR oznamujem zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K001084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hlucho Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 71/56, 082 67 Terňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/197/2021 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/197/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 04.01.2022
JUDr. Vladimír Babin, správca
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K001085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kniha Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2374 / 3, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/247/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/247/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladislav Kniha, nar. 23.02.1958, Košická 2374/3,
060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným Vladislav Kniha – Servis pre veľkokuchyne elektro plyn - voda - para - mechanika, IČO: 35 215 861, s miestom podnikania Hlavná 17/24, 059 92 Huncovce, týmto v
súlade s ust. § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1
Popis súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec – Osobné vozidlo
Kategória: M1
Značka/obchodný názov/verzia: AUDI A3, A3 BL/BFQ/T4/AG
EČ: KK780BT
VIN: WAUZZZ8L63A036738
Druh/typ: AB HATCHBACK 5DV.U
Farba: strieborná metalíza svetlá
Zdvihový objem valcov: 1595 cm3
Výkon motora/otáčky: 75.00, kW: 5600 min-1
Druh paliva: benzín
Prevodovka/počet stupňov: MT / 5
Rok prvej evidencie: 2002
Počet najazdených km: 243 000 km
Stav opotrebovanosti: spôsobilé
Súpisová hodnota majetku: 2 600,00 Eur
Deň zapísania do súpisu: 31.12.2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Harviš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vápeník 2, 090 02 Vápeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/362/2020 - S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/362/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka dlžníka: Jozef Harviš, nar. 18.07.1967, trvale bytom Vápeník 2, 090 02 Vápeník, som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok. Na základe uvedeného konštatujem, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa
končí.

K001087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV-MI, spol. s r.o., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 896 987
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu STAV-MI, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 417/159,
094 14 Sečovská Polianka, Slovenská republika, IČO: 43 896 987, zapísaného v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 24603/P (ďalej aj len ako „Úpadca“)
Sp. značka: 1K/11/2017
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Karpatské námestie 10/7770, 831 06 Bratislava, Slovenská
republika
Dátum konania zasadnutia veriteľského výboru: 04.01.2022 o 12.00 hod.
Program zasadnutia veriteľského výboru:

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Hlasovanie o uložení záväzného pokynu
Záver

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

1. B-Trade plus, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/7770, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 45 240 361 (ďalej aj len ako „B-Trade plus, s.r.o.“) – člen veriteľského výboru;

2. CORONA GROUP, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10/7770, 831 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 46 824 961 (ďalej aj len ako „CORONA GROUP, s.r.o.“) – člen veriteľského výboru; a

3. Blažej Hrubovský, so sídlom Karpatské námestie 10/7770, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
30 688 639 (ďalej aj len ako „Blažej Hrubovský“) – predseda veriteľského výboru.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Schôdzu veriteľov otvoril predseda veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu, Blažej
Hrubovský, ktorý privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich s hlavným bodom programu
zasadnutia veriteľského výboru, ktorým je hlasovanie o udelení záväzného pokynu správcovi Úpadcu na vylúčenie
majetku zo súpisu majetku v zmysle § 81 ods. 1 ZKR z dôvodu, že majetok zapísaný do súpisu majetku nebolo
možné speňažiť, a to na základe písomnosti správcu označenej ako Žiadosť o uloženie záväzného pokynu zo dňa
30.12.2021 (ďalej aj len ako „Žiadosť o uloženie záväzného pokynu“) doručenej predsedovi veriteľského
výboru.

Predseda veriteľského výboru súčasne oboznámil všetkých prítomných členov veriteľského výboru so znením
Žiadosti o uloženie záväzného pokynu, pričom konštatoval, že každému z členov veriteľského výboru predložil
fotokópiu Žiadosti o uloženie záväzného pokynu bezprostredne po jej doručení Blažejovi Hrubovskému .

Predseda veriteľského výboru s ohľadom na prítomnosť všetkých troch členov veriteľského výboru skonštatoval,
že veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu je uznášania schopný v súlade s ust. § 38 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“). Predseda veriteľského výboru tiež poučil prítomných členov
veriteľského výboru, že každý z členov veriteľského výboru má jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia
veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
II. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu
Predseda veriteľského výboru opätovne oboznámil prítomných členov veriteľského výboru so znením Žiadosti
o uloženie záväzného pokynu a tiež o skutočnosti, že nakoľko správca Úpadcu žiada o uloženie záväzného
pokynu - súhlasu na vylúčenie majetku zapísaného do súpisu majetku z dôvodu, že tento nebol speňažený ani
v 5. kole verejného ponukového konania, prislúcha veriteľskému výboru v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a ZKR
postavenie príslušného orgánu, ktorý je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn na vylúčenie tohto majetku zo
súpisu v zmysle § 81 ZKR.

Následne Blažej Hrubovský ako predseda veriteľského výboru navrhol prítomným členom veriteľského výboru
v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu, aby pristúpili k hlasovaniu o prijatí uznesenia, ktorým bude správcovi
Úpadcu udelený záväzný pokynu v zmysle Žiadosti o uloženie záväzného pokynu v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi úpadcu STAV-MI, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

Hlavná 417/159, 094 14 Sečovská Polianka, Slovenská republika, IČO: 43 896 987, obchodnej spoločnosti M&L
insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533,
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 615/S,
značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská
republika súhlas na vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom
na majetok úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 209/2017 zo dňa 02.11.2017, a to v rozsahu
súpisových zložiek majetku (i) Súpisová zložka majetku č. 3 – peňažná pohľadávka, Dlžník: BAUMA-SK spol.
s r.o., so sídlom Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 721 048, Výška pohľadávky: 7680,00 Eur s prísl., Právny
dôvod pohľadávky: nezaplatená faktúra, pohľadávka nadobudnutá postúpením; (ii) Súpisová zložka majetku č.4
– peňažná pohľadávka, Dlžník: AGROFYT Hrubovský, s.r.o., so sídlom 094 21 Nižný Hrabovec 420, IČO: 36
448 079, Výška pohľadávky: 30 048,00 Eur s prísl., Právny dôvod pohľadávky: nezaplatená faktúra, pohľadávka
nadobudnutá postúpením; (iii) Súpisová zložka majetku č. 5 – peňažná pohľadávka, Dlžník: BAUMA-SK spol.
s r.o., so sídlom Ruskovská 6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 721 048, Výška pohľadávky: 17 520,00 Eur s prísl.,
Právny dôvod pohľadávky: nezaplatená faktúra, pohľadávka nadobudnutá postúpením“ z dôvodu, že tieto neboli
speňažené ani v piatom kole verejného ponukového konania vyhláseného správcom na základe záväzného
pokynu uloženého mu veriteľským výborom, ako príslušným orgánom v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu
a tiež súhlas na vylúčenie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na
majetok úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 209/2017 zo dňa 02.11.2017, v rozsahu súpisovej
zložky majetku “Súpisová zložka majetku č. 1 – peňažná pohľadávka, Dlžník: JUDr. Maroš Nemčík, konateľ
úpadcu, Výška pohľadávky: 12 500,00 Eur, Právny dôvod pohľadávky: zmluvná pokuta podľa § 11 ZKR“
z dôvodu, že dlžník dobrovoľne nezaplatil pohľadávku na bankový účet správcu na základe písomnej výzvy.
III. Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a zasadnutie
veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu ukončil o 12:30 hod.

Blažej Hrubovský
Predseda veriteľského výboru

K001088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Štadióne 489 / 26, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/43/2021 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.09.2021, sp. zn. 9OdK/43/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mária Lakatošová, narodená: 14.01.1983, bytom: Pri štadióne 489/26, 077 01 Kráľovský
Chlmec. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Martin Galgoczy, správca so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, zn.správcu S1560.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa k o n č í. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove 30.01.2022
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirvejová Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 293, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/282/2021 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/282/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1.- Iná majetková hodnota
Popis veci : finančné prostriedky v sume : 89,03 EUR zaslané od exekútora JUDr.Michala Bulka
Mena: EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 89,03-€
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu,
Deň zapísania majetku do súpisu: 2.01.2022

K001090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipoš Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 2645 / 17, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/240/2021 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/240/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 167q
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s § 167p ZKR vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmetom speňaženia je majetok, ktorý tvorí súpisová zložka č. 2, a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis súpisovej zložky: iná majetková hodnota – 100 % obchodný podiel spoločníka – dlžníka Adrián Šipoš,
narodený: 30.12.1992, bytom: Viedenská 17, 04013 Košice v spoločnosti s ručením obmedzeným Your-progress
s.r.o., so sídlom Hájska 299, 925 53 Pata, IČO: 50 253 824 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37434/T
Súpisová hodnota: 5000 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.11.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

·
·

·
·

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v
obchodnom vestníku; · Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet
správcu IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731.
Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie
správcu (Kupeckého 4, 040 01 Košice) alebo do elektronickej schránky správcu prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to
v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
Správca poučuje prípadných záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada 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. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky,
notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a
pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K001091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tirpák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovce 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 26.10.2021, sp.zn.: 30OdK/286/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
211/2021 dňa 03.11.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ján Tirpák, nar.:
12.06.1981, bytom: 071 01 Michalovce a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku Molčanyiovú PhD., so sídlom
kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku,
ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Tirpák,
nar.: 12.06.1981, bytom: 071 01 Michalovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ján Tirpák, nar.:
12.06.1981, bytom: 071 01 Michalovce, sp. zn.: 30OdK/286/2021, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K001092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanské Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/272/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/272/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením zo dňa 18.10.2021, sp.zn.: 30OdK/272/2021, ktoré bolo zverejnené v OV č. 205/2021 dňa 25.10.2021
vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz na majetok dlžníka Matúš Urban, narodený: 06.10.1991, bytom: Slanské
Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto a ustanovil za správcu podstaty: JUDr. Tomáš Kališka, so sídlom
kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1743.
Uznesením zo dňa 23.11.2021, sp.zn.: 30OdK/272/2021, ktoré bolo zverejnené v OV č. 229/2021 dňa 30.11.2021
Okresný súd Košice I odvolal z funkcie správcu podstaty JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie: Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1743 a ustanovil nového správcu podstaty:: Ing. Slávku Molčanyiovú PhD., so
sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Matúš
Urban, narodený: 06.10.1991, bytom: Slanské Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Matúš Urban, narodený:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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06.10.1991, bytom: Slanské Nové Mesto 173, 044 18 Slanské Nové Mesto , sp. zn.: 30OdK/272/2021, v
súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K001093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastrorekrea s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 45, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/26/2021 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/26/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok. JUDr.
Tomáš Sabadoš, LL.M., konkurzný správca úpadcu Gastrorekrea s.r.o. IČO 36207152, , Letná 45, 040 01 Košice,
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola dňa 03.12.2022 do zoznamu pohľadávok
zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, zo dňa 23.12.2021, č. pohľadávávky v zozname pohľadávok úpadcu: 16, prihlásená suma 17 558,
10 €.
V Košiciach, dňa 04.01.2022
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca

K001094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grobarčíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves -, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/294/2021 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/294/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca S1923, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01, Michalovce, správca
dlžníka Lenka Grobarčíková, nar. 21.05.1983, trvale bytom Spišská Nová Ves , 05205 Spišská Nová Ves,
Slovenská republika v konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/294/2021, týmto· v súlade
s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 a ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty,
t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Michalovciach, dňa 04.01.2022

K001095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 2, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2021 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Kašpar, nar. 13. 1. 1953, bytom: Jantárova 2, 040 01 Košice – Juh, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Kašpar, s miestom podnikania: Jantárova 2, 040 01 Košice – Juh, IČO: 32 519 460 v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K001096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Fako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 100, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/137/2021 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/137/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: František Fako, nar. 3. 3. 1970, bytom: Blažice
100, 044 16 Blažice, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K001097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselá Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 829/2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1953
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/294/2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: 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, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 251/2021 zo dňa 31.12.2021, a to:
Súpisová zložka majetku:
Por. Súpisová
č.
zložka

Druh
pozemku

Okres

1.

Pozemok

Orná pôda

Košice SLANEC
okolie

2.

Pozemok

3.

Pozemok

4.

Pozemok

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávnatý
porast
Orná pôda

Obec

SLANSKÉ
Košice NOVÉ
okolie
MESTO
SLANSKÉ
Košice NOVÉ
okolie
MESTO
SLANSKÉ
Košice NOVÉ
okolie
MESTO

Katastrálne
územie

Register/
Číslo
Parcelné
LV
číslo

Výmera v Podiel
m2
úpadcu

Slanec

1253 1661/26

5988

3/100

Slanské Nové
767
Mesto

1684/10

2720

3/100

Slanské Nové
767
Mesto

1729/11

3487

3/100

Slanské Nové
767
Mesto

1735/6

5627

3/100

Dôvod zapísania Súpisová
do súpisu
hodnota v €
majetok úpadcu
podľa § 167h ods. 50
1 ZKR
majetok úpadcu
podľa § 167h ods. 20
1 ZKR
majetok úpadcu
podľa § 167h ods. 20
1 ZKR
majetok úpadcu
podľa § 167h ods. 40
1 ZKR

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Súpisové zložky majetku sú speňažované spoločne ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Viera Mišalková – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
7. Záujemca znáša všetky náklady a poplatky súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy.
8.. Správca si vyhradzuje právo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovancová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/288/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/288/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Matúš Čepček, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov dlžníka
Michaela Chovancová nar. 06.05.1983 bytom 075 01 Trebišov týmto oznamuje, že dlžníčka nedisponuje
majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K001099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovancová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/288/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/288/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov číslo správcu
S1701 ako správca konkurznej podstaty v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
oznamujem zrušenie konkurzu dlžníka Michaela Chovancová nar. 06.05.1983 bytom 075 01 Trebišov vedeného
na Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 32OdK/288/2021, nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K001100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roško Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 01.06.2021, sp.zn.: 30OdK/98/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
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110/2021 dňa 09.06.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Michal Roško, nar.:
12.05.1988, bytom: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Roško
s miestom podnikania: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, IČO: 51 729 521 a ustanovil správcu podstaty:
JUDr. Anitu Krčovú, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal Roško,
nar.: 12.05.1988, bytom: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Roško s miestom podnikania: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, IČO: 51 729 521 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Michal Roško, nar.:
12.05.1988, bytom: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Roško
s miestom podnikania: Lekárovce 465, 072 54 Lekárovce, IČO: 51 729 521, sp. zn.: 30OdK/98/2021 v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K001101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyselová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turgenevova 2241/31, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/286/2021 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 27.01.2021, sp.zn.: 26OdK/286/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
212/2021 dňa 04.11.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Nikola Kyselová, nar.:
28.07.1990, bytom: Turgenevova 2241/31, 040 01 Košice a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú,
LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR. Finančný majetok
úpadcu nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Nikola Kyselová,
nar.: 28.07.1990, bytom: Turgenevova 2241/31, 040 01 Košice sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Nikola Kyselová, nar.:
28.07.1990, bytom: Turgenevova 2241/31, 040 01 Košice, sp. zn.: 26OdK/286/2021 v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K001102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurňák Gerhard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 478 / 103, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/214/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/214/2021
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: Gerhard Dzurňák, narodený: 22.12.1964, bytom: Hlavná 478/103,
053 33 Nálepkovo (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. 246/2021 zo dňa
23.12.2021; 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

K001103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kondorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. N. Tolstého 85/13, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/271/2021,S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/271/2021
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 :
Ing. Milan Polončák PhD., správca dlžníka – Zuzana Kondorová, nar. 01.12.1959, bytom L.N. Tolstého 85/13,
079 01 Veľké Kapušany, počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenie konkurzu zo dňa 09.09.2021, vyjadrenia dlžníka zo dňa 26.11.2021, ako i zo zisťovania majetku
dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka – Zuzana Kondorová, nar. 01.12.1959, bytom L.N. Tolstého 85/13, 079 01 Veľké Kapušany,
končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – Zuzana Kondorová, nar. 01.12.1959, bytom
L.N. Tolstého 85/13, 079 01 Veľké Kapušany, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K001104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky 0000, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Eliaš, nar. 30.09.1987, bytom: 044 13
Valaliky týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 30OdK/346/2021 S1734 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok - piatok,
počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K001105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky 0000, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Martin Eliaš, nar.
30.09.1987, bytom: 044 13 Valaliky podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Martin Eliaš, kaucia popretia pohladavky 30OdK/346/2021

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K001106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky 0000, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Martin
Eliaš, nar. 30.09.1987, bytom: 044 13 Valaliky (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn. 30OdK/346/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu
Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.12.2021. Dňom 28.12.2021 je vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Martin Elias, born 30th of September 1987, adress: 044 13 Valaliky, Slovak republic (hereinafter
only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Kosice I, No.
30OdK/346/2021 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court Kosice I
was published on 27th of December 2021. Bankruptcy is declared on 28th of December 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the 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 trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
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 do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K001107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky 0000, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/346/2021 zo dňa 15.12.2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 247/2021 dňa 27.12.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Eliaš, nar. 30.09.1987, bytom:
044 13 Valaliky a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom
kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
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správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca

K001108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šándorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vítkovce 75, 053 63 Vítkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/240/2021 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/240/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Viera Šándorová, narodená: 17.12.1968, bytom: Vítkovce
75, 053 63 Vítkovce (ďalej aj „dlžník“) oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi pod sp. zn.:
32OdK/240/2021, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K001109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kora Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 128, 075 01 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/337/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefan Kora, nar. 10.05.1959, bytom Egreš 128, 075 01 Egreš (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Timonova
13, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca
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K001110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kora Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 128, 075 01 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/337/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Štefan Kora, nar.: 10.05.1959, bytom Egreš 128, 075 01 Egreš (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok
Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 09.12.2021, sp. zn. 32OdK/337/2021, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 241/2021 dňa 16.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 241/2021 dňa 16.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený
LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, značka správcu:
S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Štefan Kora, born on 10.05.1959, with permanent address at Egreš 128, 075 01 Egreš
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Košice I of
09.12.2021, ref. No. 32OdK/337/2021 published in the Commercial report No. 241/2021 of 16.12.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Timonova 13, 04001
Košice, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
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effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Košice, dňa 21.12.2021
Košice, on 21.12.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt
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K001111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kora Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 128, 075 01 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1959
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/337/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Štefan Kora, nar. 10.05.1959, bytom Egreš 128, 075 01 Egreš (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876
4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K001112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Kicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Remetské Hámre 292, 072 41 Remetské Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1987
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:
32OdK/237/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Ing. Peter Duhoň, správca majetku dlžníka: Jarmila Kicová, nar. 23.06.1987, bytom Remetské Hámre 292, 072 41
Remetské Hámre, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

345

Obchodný vestník 5/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2022

Na základe tejto skutočnosti v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jarmila Kicová, nar. 23.06.1987, bytom Remetské Hámre
292, 072 41 Remetské Hámre, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jarmila
Kicová, nar. 23.06.1987, bytom Remetské Hámre 292, 072 41 Remetské Hámre, uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 32 OdK/237/2021 zo dňa 23.09.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 188/2021 dňa
30.09.2021, v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 04.01.2022
Ing. Peter Duhoň, správca

K001113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mataščiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Západ 04011, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/342/2021 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/342/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka Mária Mataščiková, narodená: 14.08.1965, bytom: 040 01
Košice – Západ, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K001114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úbrež 221, 072 42 Úbrež
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1984
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/209/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/209/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 08.09.2021, sp.zn.: 26OdK/209/2021, ktoré bolo uverejnené v OV č.
178/2021 dňa 16.09.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Emil Horňák, nar.:
02.03.1984, bytom: Úbrež 221, 072 42 Úbrež a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s., so sídlom
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kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca zistil, že po speňažení majetku výťažok nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania a
dlžník nie je vlastníkom žiadneho iného hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať
konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Emil
Horňák, nar.: 02.03.1984, bytom: Úbrež 221, 072 42 Úbrež sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Emil Horňák, nar.:
02.03.1984, bytom: Úbrež 221, 072 42 Úbrež, sp. zn.: 26OdK/209/2021, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár
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