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K020919
Spisová značka: 6K/1/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marian Bukoven, nar.
21.04.1964, trvale bytom Segnáre 1571/17, 841 03 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, správca
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, S 1172, o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Dlžníka Marian Bukoven, nar. 21.04.1964, trvale bytom Segnáre 1571/17, 841 03 Bratislava oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 31.3.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K020920
Spisová značka: 6K/1/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marian Bukoven, nar.
21.04.1964, trvale bytom Segnáre 1571/17, 841 03 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, správca
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, S 1172, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Juraj Puskailer, správca so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn. správcu: S 1172, z
funkcie správcu úpadcu: Ing. Marian Bukoven, nar. 21.4.1964, trvale bytom Segnáre 1571/17, 841 03 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 31.3.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K020921
Spisová značka: 27R/1/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50,
Bratislava, IČO: 50 476 246, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Dr, vložka č.
783/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska
50, Bratislava, IČO: 50 476 246, takto
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, Bratislava, IČO: 50 476
246.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, zn. sp.: S
1633.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) 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),
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu,
h) urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
k) 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,
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124
ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
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 (§ 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).
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).
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.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.4.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K020922
Spisová značka: 6K/50/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom
Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, správcom ktorého je: JUDr. Marek Benko LL.M., so sídlom
kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1478, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: JUDr. Marek Benko
LL.M., so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1478 v súlade s návrhom v
Obchodnom vestníku zo dňa 11. 04. 2018 pod č. OV 70/2018, a to podľa nasledovného prehľadu:
2.521,59 €.

celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 4.181,28 €,
celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku

Výťažok určený na uspokojenie veriteľov v sume 1.659,69 € bude rozvrhnutý nasledovne:
suma 58,93 € je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika Krajský súd v Bratislave,
suma 1.600,76 € je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Štátny fond rozvoja
bývania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.3.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
K020923
Spisová značka: 33OdK/250/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Vetráková, nar. 12.01.1984, trvale bytom
Veltlínska 5936/4, 902 01 Pezinok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Vetráková, nar. 12.01.1984, trvale bytom Veltlínska
5936/4, 902 01 Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: REDANT RECOVERY, k. s., so sídlom kancelárie Konventná 6, 811 03
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bratislava, zn. správcu: S1948.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 699/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), 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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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 1.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K020924
Spisová značka: 33OdK/249/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Drahomíra Kandarasová, nar. 05.06.1965, trvale
bytom Robotnícka 5826/3B, 903 01 Senec, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Drahomíra Kandarasová, nar. 05.06.1965, trvale bytom
Robotnícka 5826/3 B, 903 01 Senec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Slovenská správcovská a reštruktulizačná, k. s., so sídlom kancelárie Pluhová 2,
831 03 Bratislava, zn. správcu: S1240.
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
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znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 691/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K020925
Spisová značka: 33OdK/248/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Herman, nar. 19.07.1972, trvale bytom
Rajčianska 5085/8, 821 07 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Herman, nar. 19.07.1972, trvale bytom Rajčianska
5085/8, 821 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S1670.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 689/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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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
okolnosti musel vedieť,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 1.4.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K020926
Spisová značka: 1K/7/2007
OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 7/2007 - 524 zo dňa 08. 03. 2022 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Ladislav Nozdrovický NOL, miesto podnikania: Pažitná 27, 991 26 Nenince, IČO: 10 913 777 po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2022.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K020927
Spisová značka: 1K/55/2013
OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 55/2013 - 322 zo dňa 08. 03. 2022 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Vladimír Jágerský, nar. 11.12.1986, bytom Biskupická 61, 986 01 Fiľakovo po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2022.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K020928
Spisová značka: 1K/61/2015
OZNAM

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 61/2015 - 297 zo dňa 08. 03. 2022 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Jozef Polaček, nar. 27.09.1987, trvale bytom Medzi Hrušky 2853/35, 962 21 Lieskovec po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2022.

rozhodol
Poučenie:

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K020929
Spisová značka: 2K/16/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BANDEX s.r.o., so sídlom
991 26 Nenince, Hlavná ulica 121, IČO: 36 785 920, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13161/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Insolvency Services, k.s., so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223, uznesením č. k. 2K 16/2019 - 376 zo dňa 09. 03. 2022 povolil vstup nového
veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30
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807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 04. 2022
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K020930
Spisová značka: 9OdK/18/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Vladimír Mucha, narodený: 07.05.1952, bytom: Buzulucká 14,
040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vladimír Mucha - Muchotlač-foto, s miestom podnikania:
Buzulucká 14, 04022 Košice- Dargovských hrdinov, IČO: 10820884, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
02.11.2018, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Mucha, narodený: 07.05.1952, bytom: Buzulucká 14,
040 22 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Vladimír Mucha, narodený: 07.05.1952, bytom: Buzulucká 14, 040 22 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice, zn.
správcu: S1479.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice, zn. správcu: S1479; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-295/2022 na účet správcu
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podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice, zn. správcu: S1479; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
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29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K020931
Spisová značka: 32OdK/89/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Gabriel Nehéz, narodený: 07.08.1974, bytom: Konečná ulica
152/5, 076 82 Veľká Tŕňa, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Nehéz, narodený: 07.08.1974, bytom: Konečná ulica
152/5, 076 82 Veľká Tŕňa.
II.
Zbavuje dlžníka: Gabriel Nehéz, narodený: 07.08.1974, bytom: Konečná ulica 152/5, 076 82 Veľká
Tŕňa, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1935.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
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XII.
Po u k a z u je správcovi podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1935; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-293/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1935; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
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postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
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identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
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27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K020932
Spisová značka: 32OdK/92/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Záhumenická, narodená: 15.09.1967, bytom:
Družstevná 154/17, 053 14 Spišský Štvrtok, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom:
Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-291/2022 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K020933
Spisová značka: 32OdK/91/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mária Kondášová, narodený: 15.11.1993, bytom: Nová 1278/7,
078 01 Sečovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Kondášová, narodený: 15.11.1993, bytom: Nová 1278/7,
078 01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Mária Kondášová, narodený: 15.11.1993, bytom: Nová 1278/7, 078 01 Sečovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ing. Juraj Závodský, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S2015.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Po u k a z u je správcovi podstaty: JUDr. Ing. Juraj Závodský, so sídlom kancelárie: Floriánska 19,
040 01 Košice, zn. správcu: S2015; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-286/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ing. Juraj Závodský, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S2015; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
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4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
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11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

27

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K020934
Spisová značka: 32OdK/90/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Patrik Vida, narodený: 05.08.1994, bytom: Žakarovce 339, 055
71 Žakarovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Vida, narodený: 05.08.1994, bytom: Žakarovce 339, 055
71 Žakarovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Patrik Vida, narodený: 05.08.1994, bytom: Žakarovce 339, 055 71 Žakarovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S909.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Po u k a z u je správcovi podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S909; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-287/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S909; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
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K020935
Spisová značka: 30OdK/79/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Slavomír Fečke, nar.: 30.04.1967, bytom: Rubínová 119 / 5,
040 11 Košice, podnik. pod obchodným menom: Ing. Slavomír Fečke, s miestom podnikania: Rubínová 119 / 5, 040
11 Košice, IČO: 30679192, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.11.2019, zast.: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Slavomír Fečke, nar.: 30.04.1967, bytom: Rubínová 119 / 5,
040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Slavomír Fečke, nar.: 30.04.1967, bytom: Rubínová 119 / 5, 040 11 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1361.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1361; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-264/2022 na účet správcu
JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1361; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020936
Spisová značka: 30OdK/80/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Július Grulyo, nar.: 20.03.1966, bytom: Janka Kráľa 448 / 4,
045 01 Moldava nad Bodvou, podnik. pod obchodným menom: Július Grulyo, s miestom podnikania: Janka Kráľa 448
/ 4, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 51945487, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Július Grulyo, nar.: 20.03.1966, bytom: Janka Kráľa 448 / 4,
045 01 Moldava nad Bodvou.
II.
Zbavuje dlžníka: Ing. Július Grulyo, nar.: 20.03.1966, bytom: Janka Kráľa 448 / 4, 045 01 Moldava nad
Bodvou, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1982.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1982; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-256/2022 na účet správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1982; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
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voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
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15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020937
Spisová značka: 30OdK/81/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Čonka, nar.: 20.09.1962, bytom: 052 01 Spišská Nová
Ves, podnik. pod obchodným menom: Jaroslav Čonka, s miestom podnikania: Hutnícka 3418 / 3, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 107564493, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Ves.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Čonka, nar.: 20.09.1962, bytom: 052 01 Spišská Nová

II.
Zbavuje dlžníka: Jaroslav Čonka, nar.: 20.09.1962, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1701.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
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XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1701; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-273/2022 na účet správcu
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1701; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
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dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
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alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
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27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020938
Spisová značka: 30OdK/82/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Meluch, nar.: 28.11.1979, bytom: Raketová 1472 / 5, 040
12 Košice-Nad jazerom, podnik. pod obchodným menom: Peter Meluch, s miestom podnikania: Raketová 1472 / 5,
040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 46654330, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Meluch, nar.: 28.11.1979, bytom: Raketová 1472 / 5, 040
12 Košice-Nad jazerom.
II.
Zbavuje dlžníka: Peter Meluch, nar.: 28.11.1979, bytom: Raketová 1472 / 5, 040 12 Košice-Nad
jazerom, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 80, 052 01 Spišská
Nová Ves, zn. správcu: S895.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 80, 052 01 Spišská
Nová Ves, zn. správcu: S895; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-258/2022 na účet správcu
JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K020939
Spisová značka: 26OdK/51/2022
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Sedláková, narodená: 16.12.1988,
bytom: Jenisejská 1435/59, 040 12 Košice, o odvolaní správcu takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Bardejovská 98, 040
11 Košice, zn. správcu: S1975.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1651.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Bardejovská 98,
040 11 Košice, zn. správcu: S1975, ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o
svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
VIII.

Z r u š u j e výroky XII. a XIII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 26OdK/51/2022-20 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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21.03.2022.
IX.
U k l a d á novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto
uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
X.
P o u k a z u j e novému správcovi podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S1651; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XI.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-182/2022 na účet nového správcu
podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 4.4.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K020940
Spisová značka: 30OdK/66/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Zsolnai, nar. 27.01.1971, bytom Radnótiho 2805/42,
946 03 Kolárovo, 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: Roman Zsolnai, nar. 27.01.1971, bytom Radnótiho 2805/42, 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: JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno, IČO: 35 610 760, zn. správcu: S439.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 24.03.2022 vedený pod položkou registra D14 410/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
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
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.
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 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020941
Spisová značka: 30OdK/68/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Marča, nar. 05.06.1976, bytom Ľ. Štúra 4120/16,
940 02 Nové Zámky, 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: Roland Marča, nar. 05.06.1976, bytom Ľ. Štúra 4120/16, 940 02
Nové Zámky.
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. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, IČO: 50
003 534, zn. správcu: S1676.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 443/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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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.
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.
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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 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020942
Spisová značka: 30OdK/69/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Vargha, nar. 23.2.1983, bytom Veľké Kosihy 385, 946
21 Veľké Kosihy, s miestom podnikania Veľké Kosihy 385, 946 21 Veľké Kosihy, IČO:48 294 519, 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: Július Vargha, nar. 23.2.1983, bytom Veľké Kosihy 385, 946 21
Veľké Kosihy, s miestom podnikania Veľké Kosihy 385, 946 21 Veľké Kosihy, IČO:48 294 519.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ivan Rudolf so sídlom kancelárie Štefánikova 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 257
933, zn. správcu: S1453.
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 25.3.2022 vedený pod položkou registra D14 - 450/2022,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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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.
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,
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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 doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020943
Spisová značka: 30OdK/70/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Balogová, nar. 16.05.1970, bytom Nitra, 949 01
Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniela Balogová, nar. 16.05.1970, 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: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, so sídlom kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky, IČO: 52 316 947, zn. správcu: S1932.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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§ 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 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 435/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dlžník 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.
Okresný súd Nitra dňa 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K020944
Spisová značka: 30OdK/71/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Harabová, nar. 28.12.1961, bytom Štiavnická cesta
145/67, 935 05 Pukanec, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tatiana Harabová, nar. 28.12.1961, bytom Štiavnická cesta
145/67, 935 05 Pukanec.
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: LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra,
IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731.
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 25.3.2022 vedený pod položkou registra D14 - 432/2022,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020945
Spisová značka: 30OdK/72/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Moravčík, nar. 17.08.1988, bytom Malý Cetín 42,
951 07 Malý Cetín, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Moravčík, nar. 17.08.1988, bytom Malý Cetín 42, 951 07
Malý Cetín.
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: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s. so sídlom kancelárie:
Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 51 122 138, zn. správcu: S1868.
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
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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 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 424/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020946
Spisová značka: 30OdK/73/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Voleková, nar. 27.12.1978, bytom Na Hôrke 41/3,
949 11 Nitra - Diely, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Voleková, nar. 27.12.1978, bytom Na Hôrke 41/3, 949
11 Nitra - Diely.
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. VANS Andrej Aurélius k.s. so sídlom kancelárie Námestie Kossutha
3087/133, 945 01 Komárno, IČO: 52 736 644, zn. správcu: S1980.
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 29.3.2022 vedený pod položkou registra D14 - 458/2022,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
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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
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
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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 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020947
Spisová značka: 30OdK/74/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Krošláková, nar. 19.06.1988, bytom Svätoplukovo
280, 951 16 Svätoplukovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Krošláková, nar. 19.06.1988, bytom Svätoplukovo 280,
951 16 Svätoplukovo.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
IČO: 42 199 662, číslo správcu: S1485.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.03.2022 vedený pod položkou registra D14 455/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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 1.4.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K020948
Spisová značka: 28OdK/67/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Korimová, nar. 17.02.1972, bytom Ul. gen. Klapku
3783/12, 945 01 Komárno, 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: Monika Korimová, nar. 17.02.1972, bytom Ul. gen. Klapku
3783/12, 945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: KASATKIN Recovery, k.s., S 1812, so sídlom kancelárie: Svätoplukova 1, 940 02
Nové Zámky.
IV.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
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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 24.03.2022 vedený pod položkou registra D14 419/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K020949
Spisová značka: 23OdK/73/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Líšková, narodená 07.05.1969, bytom Lomnická
586/34, 949 01 Nitra - Chrenová, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Líšková, narodená 07.05.1969, bytom Lomnická 586/34, 949 01
Nitra - Chrenová.
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. Erik Solár, S 477, so sídlom kancelárie: Levická cesta 886, 952 01 Vráble.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 29.03.2022 vedený pod položkou registra D14 - 454/2022, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

72

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

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 zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K020950
Spisová značka: 28OdK/71/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viktor Malatinec, nar. 29.11.1996, bytom Nová ulica 701/56,
951 05 Veľký Cetín, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viktor Malatinec, nar. 29.11.1996, bytom Nová ulica 701/56, 951
05 Veľký Cetín.
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.
Levica.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Majorán, S 423, so sídlom kancelárie: Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 425/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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 4.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K020951
Spisová značka: 28OdK/70/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Angela Kozáková, nar. 02.02.1989, bytom Komenského
663/19, 937 01 Želiezovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Angela Kozáková, nar. 02.02.1989, bytom Komenského 663/19,
937 01 Želiezovce.
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: B.F.B. správcovská, v.o.s., S 1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 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, 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 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 434/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
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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 4.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K020952
Spisová značka: 28OdK/69/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Salma, nar. 25.06.1977, bytom Cintorínska 617/14,
946 32 Marcelová, 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: Ladislav Salma, nar. 25.06.1977, bytom Cintorínska 617/14, 946
32 Marcelová.
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. Peter Bojda, S 1828, so sídlom kancelárie: Topoľčianska 31/61, 949 01
Nitra - Drážovce.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 445/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 4.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K020953
Spisová značka: 29OdK/54/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Korim, nar. 14.10.1968, bytom Komárno, Ul. gen.
Klapku 3783/12, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, so sídlom Komárno, Župná 14, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom),
takto

rozhodol
I.
3783/12.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Korim, nar. 14.10.1968, bytom Komárno, Ul. gen. Klapku

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.
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III.
Ustanovuje správcu: KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Nové Zámky, Svätoplukova 1,
IČO: 50 382 888, značka správcu S 1812.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 24.03.2022 vedený pod položkou registra D14 418/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
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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.
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.
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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 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020954
Spisová značka: 29OdK/55/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zsolt Mandik, nar. 04.07.1981, bytom Nové Zámky, Zelená
alej 10530/14, podnikajúci pod obchodným menom: Zsolt Mandik LUMA MONT, s miestom podnikania Nové Zámky,
S. H. Vajanského 4, IČO: 41 128 265, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 15. 05. 2007, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom
Komárno, Župná 14, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zsolt Mandik, nar. 04.07.1981, bytom Nové Zámky, Zelená alej
10530/14.
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. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Komárno, Hadovská cesta 870, IČO: 36
069 850, značka správcu S 293.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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.
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 24.03.2022 vedený pod položkou registra D14 414/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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,
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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.
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 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020955
Spisová značka: 29OdK/56/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Hajnalka Szalaiová, rod. Szalaiová nar. 15.02.1976, bytom
Vlčany 1057, zastúpenej Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Komárne, so sídlom Komárno, Župná 14, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Hajnalka Szalaiová, rod. Szalaiová nar. 15.02.1976, bytom
Vlčany 1057.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Nitra, Školská 3, IČO: 45 637 237,
značka správcu S 281.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 448/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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.
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 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020956
Spisová značka: 29OdK/57/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Viera Bukaiová, rod. Čonková, nar. 15.09.1983, bytom
Horný Pial 15, podnikajúca pod obchodným menom: Viera Bukaiová, s miestom podnikania Horný Pial 15, IČO: 51
412 799, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 01.07.2021, zastúpenej Centrom právnej pomoci, so sídlom
Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda 26, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto

rozhodol
I.
Pial 15.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Bukaiová, rod. Čonková, nar. 15.09.1983, bytom Horný

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. VANS Andrej Aurélius k.s., so sídlom kancelárie Komárno, Námestie
Kossutha 3087/133, značka správcu: S1980.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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.
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VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 433/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

90

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

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 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020957
Spisová značka: 29OdK/58/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Zuzana Dudásová, rod. Dudásová, nar. 16.03.1977, bytom
Želiezovce, Sládkovičova 292/39, zastúpenej Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda 26, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie
konkurzom), takto

rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Dudásová, rod. Dudásová, nar. 16.03.1977, bytom
Želiezovce, Sládkovičova 292/39.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu: Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Nitra, Párovská 26, IČO: 47 234
440, značka správcu S 1552.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 426/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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
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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.
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 zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020958
Spisová značka: 29OdK/59/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Dibus, nar. 03.03.1976, bytom Nové Zámky,
Nábrežná 4717/18, podnikajúci pod obchodným menom: Anton Dibus, s miestom podnikania Nové Zámky, Nábrežná
4717/18, IČO: 44 650 876, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 23.02.2022, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Komárno,
Župná 14, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto

rozhodol
I.
4717/18.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Dibus, nar. 03.03.1976, bytom Nové Zámky, Nábrežná

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 Topoľčany, Stummerova 1553/47,
IČO: 47 236 329, značka správcu S 1571.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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
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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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 446/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:

Okresný súd Nitra dňa 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020959
Spisová značka: 29OdK/60/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Líška, nar. 01.09.1963, bytom Nitra, Lomnická
586/34, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Nitre, so sídlom Nitra, Štefánikova trieda 26, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto

rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Líška, nar. 01.09.1963, bytom Nitra, Lomnická 586/34.

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. Erik Solár, so sídlom kancelárie Vráble, Levická 886, IČO: 37 858 289,
značka správcu S 477.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 (ďalej len
„ZoKR“) 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
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§ 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 tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
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 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 25.03.2022 vedený pod položkou registra D14 436/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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.
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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 zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 4.4.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K020960
Spisová značka: 4CoKR/2/2022
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Ragana
a sudcov
JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júliusa Tótha v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: NAŠE FINANČNÉ
DRUŽSTVO, Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494, zastúpeného: AK Berčo s.r.o., J. Hanulu
19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 329 281, správca dlžníka: JUDr. Jozef Beňo, PhD., Nám. Sv. Egídia 40/93,
058 01 Poprad, o návrhu M. C., N.. X.XX.XXXX, N. K. XXXX/XXA, XXX XX V. L., zastúpeného: JUDr. Gábor Száraz,
advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o nariadenie neodkladného opatrenia proti dlžníkovi, o odvolaní
dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 19. januára 2022, č.k. 2R/1/2021-868, takto
rozhodol
I.
Uznesenie Okresného súdu Prešov zo dňa 19. januára 2022, č.k. 2R/1/2021-868 zrušuje a konanie o
nariadenie neodkladného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľností evidovaných na Okresnom úrade Stará Ľubovňa,
katastrálny odbor, obec Stará Ľubovňa, kat. územie S. Ľ., zapísaných na L. Č.. XXXX zastavuje.
II. Dlžníkovi priznáva proti navrhovateľovi nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 18.3.2022
JUDr. Igor Ragan, predseda senátu, sudca spravodajca
K020961
Spisová značka: 4CoKR/3/2022
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Ragana
a sudcov
JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Júliusa Tótha v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: NAŠE FINANČNÉ
DRUŽSTVO, Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494, správca dlžníka: J.. J. B., P.., N.. S.. E.
XX/XX, XXX XX P., o návrhu M. C., N.. X.XX.XXXX, N. K. XXXX/XXA, XXX XX V. L., zastúpeného: JUDr. Gábor
Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o nariadenie neodkladného opatrenia proti odporcovi v 1.
rade: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 477 494, odporcovi
v 2. rade: Eco Energy Point s.r.o., Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 48 050 164, odporcovi v 3. rade:
Payment Institution NFD a.s., Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, odporcovia zastúpení: AK
Berčo s.r.o., J. Hanulu 19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 54 329 281, o odvolaniach navrhovateľa, odporcu v 2. a 3.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rade proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 11. januára 2022, č.k. 2R/1/2021-788, takto
rozhodol
I.
P o t v r d z u j e uznesenie Okresného súdu Prešov zo dňa 11. januára 2022, č.k. 2R/1/2021-788.
II.

Odporcovi v 1. rade nepriznáva proti navrhovateľovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

III.
Navrhovateľovi priznáva proti odporcovi v 2. a 3. rade nárok na náhradu trov odvolacieho konania v
plnom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 21.3.2022
JUDr. Igor Ragan, predseda senátu, sudca spravodajca
K020962
Spisová značka: 2K/52/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: SALEV, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Jilemnického 25, Sabinov 083 01, IČO: 36 758 914, správcom ktorého je: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
I.
o d v o l á v a správcu JUDr. Miloša Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
II.
z v o l á v a s ch ô d z u veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.04.2022 o 10:00 hod. na Okresnom
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
Záver

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K020963
Spisová značka: 38OdS/3/2022
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Roško, nar. 16.11.1977, trvale bytom
916 41 Dolné Srnie 182, pr. zast. AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o. so sídlom Piaristická 9, 911 01
Trenčín, IČO 36 863 891, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Milan Roško, nar. 16.11.1977, trvale bytom 916 41 Dolné Srnie 182.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV. Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
VI. Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII. 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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods.1 nariadenia, napadnúť dlžník
alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že
dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom
(§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020964
Spisová značka: 38OdS/4/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zdenka Rošková, rod. Mašková, nar. 02.01.1984, trvale
bytom 916 41 Dolné Srnie 182, pr. zast. AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o. so sídlom Piaristická 9, 911 01
Trenčín, IČO 36 863 891, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Zdenka Rošková, rod. Mašková, nar. 02.01.1984, trvale
bytom 916 41 Dolné Srnie 182.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
III. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV. Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500,- eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
VI. Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII. 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).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods.1 nariadenia, napadnúť dlžník
alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že
dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom
(§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
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Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020965
Spisová značka: 38K/7/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Deff Team s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 50 101 412, v mene ktorého koná likvidátor
Lucia Ferancová, trvale bytom 900 86 Jablonec 370, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnej spoločnosti ZORNICA BANKO FASHION a.s. so sídlom Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, IČO
34 142 568, takto
rozhodol
I.
Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30
dní, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní,
pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia
lehoty ich splatnosti,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na
videnie), pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by
sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II.
Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení
zákonných podmienok vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje
konkurzné konanie (zák. č. 7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec
patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá
vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo
finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa §
242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242
ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV.
Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či
súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
V.
Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia predložil súdu
posledných päť účtovných závierok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020966
Spisová značka: 38K/7/2022
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/7/2022
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Deff Team, s.r.o.,
Nobelova 6
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO 50 101 412
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Textilná 4

ZORNICA BANKO FASHION, a.s.

957 12 Bánovce nad Bebravou
IČO 34 142 568
nariaďuje pojednávanie
na deň 10.06.2022 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020967
Spisová značka: 38K/7/2022
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/7/2022
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Deff Team, s.r.o.,
Nobelova 6
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO 50 101 412

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Textilná 4

ZORNICA BANKO FASHION, a.s.

957 12 Bánovce nad Bebravou
IČO 34 142 568
nariaďuje sa pojednávanie
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na deň 10.06.2022 o 09,30 hod.

na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZORNICA
BANKO FASHION, a.s.
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa,
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
3: Daňový úrad,
4: Union - zdravotná poisťovňa,
5: Advokátska kancelária Balázs Fabián, s.r.o.,
6: Online BN, s.r.o.,
7: eterna, s.r.o.,
8: Československá obchodná banka, a.s.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K020968
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko, so
sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

105

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

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 19 531,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č. 557 až č. 576.
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 1.4.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020969
Spisová značka: 2OdK/26/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Denis Meliš, nar. 03.09.1996, trvale bytom Horná 8, 01 003
Žilina, podnikajúci do 10.02.2022 pod obchodným menom Denis Meliš, s miestom podnikania Horná 8, 01 003 Žilina,
IČO: 48 311 642 aktuálne s pozastavenou obchodnou činnosťou do 28.02.2025 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.
Žilina.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Denis Meliš, nar. 03.09.1996, trvale bytom Horná 8, 01 003

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, IČO: 42 071
054, značka správcu: S621.
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.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
24.03.2022 vedený pod položkou registra 182/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 4.4.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
K020970
Spisová značka: 3R/2/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SCP PAPIER, a.s., so sídlom Mostová 5358/29, 034 01
Ružomberok, IČO: 36 373 583, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka takto
rozhodol

Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: SCP PAPIER, a.s., so sídlom Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok, IČO:
36 373 583 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania (§ 116 ods.5 ZKR) do 15
dní od jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 Civilného sporového
poriadku).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka konania) 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). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania.
Okresný súd Žilina dňa 4.4.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K020971
Spisová značka: 1OdK/26/2022

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Iveta Lettrichová, nar. 01.01.1966, trvalý pobyt Dubové
1, 038 23 Dubové, 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

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

110

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Iveta Lettrichová, nar. 01.01.1966, trvalý pobyt Dubové 1,
038 23 Dubové.
II.
Ustanovuje správcu:
Čadca, značka správcu: S1522.

Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 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
24.03.2022 vedený pod položkou registra 184/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa v zastúpení JUDr. Renáta Svrčková sudkyňa
K020972
Spisová značka: 1OdK/27/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Matúška, nar. 30.04.1968, trvalý pobyt obec
Likavka, 034 95 Likavka, do 01.07.2021 podnikajúci pod obchodným menom František Matúška, s miestom
podnikania Rojkov 463, 034 92 Stankovany, IČO: 43 958 443, korešpondenčná adresa: Rojkov 463, 034 92
Stankovany, 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: František Matúška, nar. 30.04.1968, trvalý pobyt obec
Likavka, 034 95 Likavka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 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
28.03.2022 vedený pod položkou registra 187/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa v zastúpení JUDr. Renáta Svrčková sudkyňa
K020973
Spisová značka: 1OdK/28/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kľučik, nar. 01.08.1972, trvalý pobyt Hlavná
104/101, 013 14 Kamenná Poruba, 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: Miroslav Kľučik, nar. 01.08.1972, trvalý pobyt Hlavná
104/101, 013 14 Kamenná Poruba.
II.
Ustanovuje správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, značka správcu: S1446.
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
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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
30.03.2022 vedený pod položkou registra 199/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa v zastúpení JUDr. Renáta Svrčková sudkyňa
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K020974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 22, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/223/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/223/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Dlžník:
František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor

Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/223/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/223/2021-S1596

Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., zn. spr.: S 1596, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2A, 811 06
Bratislava, spravujúci majetok dlžníka: František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor, týmto v
súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu
pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007, vedený v UniCredit Bank, a.s.

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
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pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 162021 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

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

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
správca

K020975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 22, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/223/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/223/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Dlžník:
František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/223/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/223/2021-S1596

Druh:
Súpis všeobecnej podstaty

Text:
Dňa 15.02.2022 bol ustanoveným správcom v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku dlžníka podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od
úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení.

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty :

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K020976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 22, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/223/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33Odk/223/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Dlžník:
František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/223/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/223/2021 S1596

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“).
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings (hereinafter referred as “Regulation”).
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako správca
dlžníka: František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/223/2021, zo dňa 15.02.2022 (ďalej len „Uznesenie“)
súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M., so sídlom
správcovskej kancelárie Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava č. správcu S1596.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of debtor František Krištof, born on 30.11.1985, with permanent address at Krivá
22, 900 51 Zohor (hereinafter the “Debtor”), we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I proc. no: 33OdK/223/2021 dated as of 15th February 2022 (hereinafter the “Resolution”) restructuring
on the Debtor was permitted and the insolvency practitioner Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., with registered office at
Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Reg. No.: S1596 was appointed.
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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 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 reffered 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. (§ 167 ods. 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 submited 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

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 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 ducuments, 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 s 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 of affliation 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)
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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 submssions 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 “Bankruptcy
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.
V Bratislave, dňa 01.03.2022 / March 01, 2022

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca / insolvency practitioner

K020977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 22, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/223/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/223/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Dlžník:
František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900 51 Zohor
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/223/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/223/2021-S1596

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

Text:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., konkurzný správca dlžníka František Krištof, nar. 30.11.1985, bytom Krivá 22, 900
51 Zohor, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať písomne, alebo na tel. čísle 02/3333 8888.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K020978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/233/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/233/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Dlžník:
Vladimír Forró, nar. 19.05.1998, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava

Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/233/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/233/2021-S1596

Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., zn. spr.: S 1596, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2A, 811 06
Bratislava, spravujúci majetok dlžníka: Vladimír Forró, nar. 19.05.1998, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007, vedený
v UniCredit Bank, a.s.

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 162021 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

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

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
správca

K020979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/233/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/233/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník:
Vladimír Forró, nar. 19.05.1988, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/233/2021
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Spisová značka správcu:
33Odk/233/2021-S1596

Druh:
Súpis všeobecnej podstaty

Text:
Dňa 28.06.2021 bol ustanoveným správcom v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku dlžníka podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od
úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení.

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty :

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K020980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/233/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33Odk/233/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Dlžník:
Vladimír Forro, nar. 19.05.1988, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
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Spisová značka súdu:
33OdK/233/2021

Spisová značka správcu:
33Odk/233/2021 S1596

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „Nariadenie“).
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings (hereinafter referred as “Regulation”).
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako správca
dlžníka: Vladimír Forró, nar. 19.05.1988, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava(ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/233/2021, zo dňa 21.02.2022 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M., so
sídlom správcovskej kancelárie Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava č. správcu S1596.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of debtor Vladimír Forró, born on 19.05.1988, with permanent address at Šikmá
9704/15, Bratislava 821 06 (hereinafter the “Debtor”), we hereby inform you that with the resolution of the District
Court Bratislava I proc. no: 33OdK/233/2022 dated as of 21th February 2022 (hereinafter the “Resolution”)
restructuring on the Debtor was permitted and the insolvency practitioner Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., with
registered office at Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, Reg. No.: S1596 was appointed.
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 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 reffered 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. (§ 167 ods. 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 submited 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)
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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 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 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 ducuments, 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 s 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 of affliation 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 submssions 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
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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 “Bankruptcy
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.
V Bratislave, dňa 01.03.2022 / March 01, 2022

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca / insolvency practitioner

K020981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/233/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/233/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Dlžník:
Vladimír Forró, nar. 19.05.1988, bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava

Spisová značka súdu:
33OdK/233/2021
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Spisová značka správcu:
33Odk/233/2021-S1596

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

Text:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., konkurzný správca dlžníka Vladimír Forró, nar. 19.05.1988, bytom Šikmá 15, 821 06
Bratislava, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať písomne, alebo na tel. čísle 02/3333 8888.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K020982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krištof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 22, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33Odk/223/2021-S1596
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/223/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. so sídlom kancelárie: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, týmto ako správca
úpadcu: František Krištof, nar.: 30.11.1985, trvale bytom Krivá 22, 900 51 Zohor, Slovenská republika (ďalej
ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v UniCredit Bank, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007. , SWIFT: UNCR SK
BX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky
poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu alebo mena veriteľa.

V Bratislave, dňa 10.03.2022

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca

K020983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/233/2021-S1596
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/233/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. so sídlom kancelárie: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, týmto ako správca
úpadcu: Vladimír Forró, nar.: 19.05.1988, trvale bytom Šikmá 9704/15, 821 06 Bratislava, Slovenská
republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v UniCredit Bank, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007. , SWIFT: UNCR SK
BX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky
poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu alebo mena veriteľa.

V Bratislave, dňa 10.03.2022

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca
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K020984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Illéšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 506, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1966
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/170/2021 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/170/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária
Illéšová, nar. 07.12.1966, trvalo bytom: Závod 506, 908 72 Závod, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca

K020985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 664, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci dlžníka Július Billa, nar. 14.2.1987, bytom: 900 68 Plavecký Štvrtok 664, štátny občan SR
(ďalej len „Dlžník“), vedenej na Okresnom súde Bratislava I sp.zn. 27OdK/174/2021 bolo v Obchodnom vestníku
č. 56/2022 dňa 22.3.2022 zverejnené I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
patriaceho do všeobecnej podstaty a to položka č. 1.
Dňa 5.4.2022 o 8,00 hod. bolo vykonané otváranie obálok s predloženými ponukami ktoré boli následne
vyhodnotené. Do ponukového konania sa prihlásil 1 záujemca so svojou ponukou, ktorý zároveň aj splnil všetky
predpísané formálne náležitosti.

1. Záujemca Vincent Dadej doručil správcovi dňa 1.4.2022 ponuku na odkúpenie ponúkaného majetku –
hnuteľnej veci za kúpnu cenu 456 eur, ktorá bola zároveň pripísaná na účet správcu.
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V zmysle vyššie uvedeného konštatujem, že úspešným záujemcom sa stal záujemca Vincent Dadej s ponukou vo
výške 456 eur.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZRK Oprávnená osoba (tzn. 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, v ponukovom konaní alebo za cenu
ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.
Správca touto cestou oznamuje, že úspešnému záujemcovi vznikne právo na uzavretie kúpnej zmluvy až márnym
uplynutím lehoty podľa ust. § 167r ZKR. Po jej márnom uplynutí správca vyzve úspešného uchádzača na
uzavretie kúpnej zmluvy.

JUDr. Ľudmila Jurčová
správca

K020986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 664, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku.
JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2/A, 811 06 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Július Billa, nar. 14.2.1987, bytom: Plavecký Štvrtok 664, 900 68 Malacky, (ďalej len „Dlžník“ (ďalej ako
„Dlžník“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:
„Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Dlžníka, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v Tatra banke, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3827 4060, SWIFT: TATRSKBX
a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky
poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu alebo mena veriteľa.

V Trenčíne, dňa 4.4.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca
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K020987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vodička Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 13273 / 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/243/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/243/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2/A, 811 06 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Marián Vodička, nar. 18.3.1976, bytom: Bebravská 7, 821 07 Bratislava (ďalej ako „Dlžník“) oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:
„Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Dlžníka, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu
vedeného v Tatra banke, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3827 4060, SWIFT: TATRSKBX
a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky
poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu alebo mena veriteľa.

V Trenčíne, dňa 4.4.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K020988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LKAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 969 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/44/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/44/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie

Ako správca dlžníka: LKAS s.r.o., v konkurze, so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 46 969 063,
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týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok
dlžníka mi bola dňa 4.4.2022 doručená prihláška pohľadávky veriteľa HESTA, spol. s r. o., s prihlasovanou
pohľadávkou č. 1 v celkovej výške 68.656,88 EUR. Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
správca dlžníka

K020989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ground Transportation Logistics Management s. r.
o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 452 951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/24/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľudmila Jurčová, správca úpadcu Ground Transportation Logistics Management s.r.o., Karpatské
námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 452 951 (ďalej len „Úpadca“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve
Úpadcu.

KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Výzva na predkladanie ponúk na speňaženie majetku.
Predmetom speňaženia je súpisová položka majetku – ucelený súbor: pod por. č. 1 a 2 (ďalej aj ako ,,balík
pohľadávok") , a to:
Balík pohľadávok a súbor vecí boli zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty pod položkou por. č. 1 – 2.
Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 154/2021 pod K039616 dňa
11.8.2021.
1 Peňažná
pohľadávka
hodnota:
56 125 Eur
mena:
EUR
deň zápisu:
30.7.2021
právny dôvod Pohľadávka vznikla titulom neuhradených faktúr za poskytnuté služby zahraničnému odberateľovi Neem Holiday PvT Ltd,
vzniku:
A-Wing, Corporate Avenue, 400063 Mumbai. Faktúry sú splatné v roku 2018.
dlžník:
Neem Holiday Pvt Ltd., India
2 Peňažná
pohľadávka
hodnota:
5 920,5 Eur
mena:
EUR
deň zápisu:
30.7.2021
právny dôvod pohľadávka vznikla titulom neuhradených faktúr za poskytnuté služby zahraničnému odberateľovi Sichuan YuanHai
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International Travel Service Co. Ltd., Room 2701, T3 building, Xiangnian Plaza Mid-section Tianfu Avenue High-Tech
Zone, 610041 China. Faktúra číslo VF2017774 na sumu 1980 eur je splatná dňa 15.12.2017 a číslo VFVF2019060 na
sumu 3940,50 eur je splatná dňa 23.2.2019.
Sichuan YuanHai International Travel Service Co., Čína

(ďalej aj ako „balík pohľadávok“)

Podstata: oddelená
Dátum a dôvod zápisu: majetok Dlžníka zistený vlastnou zisťovacou činnosťou správcu
Poznámka k stavu Majetku: Balík pohľadávok a súbor vecí sa speňažujú ako ucelené celky, pričom sú
speňažované za 5% ich súpisovej hodnoty.
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi poštou najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu na Majetok, spolu s označením záujemcu,
predmetu speňaženia, výšky ponúkanej sumy spolu s dokladom o zložení zábezpeky/zálohy vo výške 5%
z ponúkanej ceny na nižšie uvedený účet do sídla kancelárie správcu JUDr. Ľudmila Jurčová, správca, Michalská
9, 811 01 Bratislava, v lehote podľa tohto oznámenia (inak sa na ňu neprihliada).
Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
33K/24/2020“.
Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu a súhlas so
spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je
záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila).
Záujemca právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záujemca v ponuke uvedie svoj telefonický a mailový kontakt.
Balík pohľadávok a súbor vecí sa speňažujú v stave ako stoja a ležia, správca neručí záujemcom za
vymožiteľnosť speňažovaných pohľadávok alebo stav vecí.
Pri úhrade zálohy 5% na celú ponúknutú sumu na účet uvedený nižšie je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. V prípade,
ak úspešný záujemca odmietne v lehote stanovenej správcom uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, resp.
doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny, záloha zložená týmto úspešným záujemcom prepadá v prospech
oddelenej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu verejnej obchodnej súťaže znáša úspešný záujemca.
Bližšie informácie správca poskytne na e-mailovej adrese: ludmila.jurcova@akjurcova.sk
Číslo účtu na zloženie zálohy ako i ponúkanej ceny v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0029 3827 4060 ,
Variabilný symbol:33242020.
Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha 5% na celú ponúknutú kúpnu cenu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena v ponukovom kole. Balík pohľadávok a súbor vecí sa speňažujú
ako ucelené celky, pričom sú speňažované za 5% ich súpisovej hodnoty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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Správca a príslušný orgán si vyhradzujú právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny,
ktorú určí správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie ako i právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj
bez uvedenia dôvodu.
V Bratislave, dňa 5.4.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K020990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A / 0, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 873 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/54/2021 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/54/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo

1

2

Dlžník

Pohľadávka - právny
dôvod - nárok na Číislo FA
odplatu za:

Výška
istiny v
EUR

GAVKUM, spol. s r.o.,
Miletičova 22, 821 08 práce vykonané podľa
10200002 8 967,50 €
Bratislava, IČO: 35 861
FA
665
GAVKUM, spol. s r.o.,
Miletičova 22, 821 08 práce vykonané podľa
10200004 5 150,00 €
Bratislava, IČO: 35 861
FA
665

Súpisová
hodnota v
EUR

Dátum
Dôvod zapísania Deň zapísania
splatnosti FA
do súpisu
do súpisu

8 967,50 €

17.03.2020

majetok dlžníka
podľa §67 ods. 1
a) ZKR

05.04.2022

5 150,00 €

17.04.2020

majetok dlžníka
podľa §67 ods. 1
a) ZKR

05.04.2022

K020991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mašura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3024 / 17, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/4/2022 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/4/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32OdK/4/2022 zo dňa 27.1.2022 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Juraj
Mašura, nar.: 12.08.1979, Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
167h ZKR.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca
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K020992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLAZMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 60 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 041
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2011 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku úpadcu – I. kolo
Vyhlasovateľ iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava ako
správca úpadcu: PLAZMA, s.r.o., so sídlom Bulharská 60, 821 04 Bratislava, IČO: 35 862 041 (ďalej len
„Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo ponukového konania na
predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec zapísaná do súpisu oddelenej podstaty veriteľa BLOCK
COMPANY, s. r. o. (pred tým OTP Banka Slovensko, a. s.) pod por. č. 7 , a to: BOTEL MARÍNA, výrobca: Fa
és muanyagypari kisszövetkezet, lodné osvedčenie č.: 1390, ciachový preukaz č.: 2324, pričom predmetný
súpis oddelenej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 125/2012 zo dňa 29.6.2012 (ďalej len „Predmet
ponuky“).
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je stanovená ako 100% súpisovej hodnoty
Predmetu ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia 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).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou, do elektronickej schránky správcu alebo aj osobne (a to po predošlej
dohode do 16:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: Trnavská cesta 50A, 821 02
Bratislava, s označením: „Ponukové konanie – I. kolo, 2R/1/2011 – Neotvárať!“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: velika@itrust.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: velika@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie
zrušiť.
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K020993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051 / 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1975
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015 S1755

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

Deň vydania: 08.04.2022

Okresný súd Bratislava I
6K/5/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
47 256 184, správca č. S 1755, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. fyzickej osoby Marián Sedlák, nar.:
02.11.1975, bytom Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika oznamuje zapísanie prihlášky
pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok nasledovne:

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava
IČO: 35 937 874

Pohľadávky uplatnené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 10 zo dňa 01.04.2022
doručenou dňa 01.04.2022:

č.
p.
1
2

Prihlásené pohľadávky
Prihlásená
Prihlásené
Istina
úroky
79,31 €
0,00 €
79,31 €
0,00 €

Prihlásené
omeškania
0,00 €
0,00 €

úroky

z Prihlásený
omeškania
0,00 €
0,00 €

poplatok

z Prihlásené
uplatnenia
0,00 €
0,00 €

Náklady

z Prihlásená
suma
79,31 €
79,31 €

Celkovo prihlásené: 158,62 €
Vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané v zozname pohľadávok pod č. 96-97

V Bratislave, dňa 05.04.2022

LEGATOs Recovery k.s.

K020994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetin Dvor 582, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/28/2021/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Čižmárova, správca dlžníka Peter Slivka nar. 28.02.1993, trvale bytom Alžbetin Dvor 582,
Miloslavov, PSČ 900 42, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu
horeuvedenej spisovej značky je možné nahliadať v kancleárii správcu Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava v
pracovných dňoch od 9,00 - 12,00 hod. a od 13,00 - 16,00 hod. po predchádzajúcom písomnom prihlásení na
email správcu cizmarova.jarmila @gmail.com.
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca

K020995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbetin Dvor 582, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/28/2021/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/28/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
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ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
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na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
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and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
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písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with 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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca
úpadcu: Peter Slivka, nar. 28. februára 1993, bytom Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov, občan SR (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31OdK/28/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 158/2021 dňa 17.08.2022 bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 112.
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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu, určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy
trustee of bankrupt Peter Slivka, born: 28. februára 1993, domicile: Alžbetin Dvor_582, 900 42 Miloslavov,
občan SR, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
31OdK/28/2021, published in the Government Journal No. 158/2021 on 17.08.2021 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt
have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address : JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom
kancelárie Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot 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 Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of
45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of
certain conditions or creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is
secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way.
The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
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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 be
lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in
the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting
entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope
of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat
or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by
publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court
cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents
of the Bankrupt.
JUDr. Jarmila Čižmárová konkurzný správca / bankrupcy trustee

K020996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MatiStav s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štyndlova 10, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 837 942
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/44/2021 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/44/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca konkurznej podstaty úpadcu: MatiStav s.r.o., so
sídlom Štyndlova 10, 821 05 Bratislava, IČO: 35 837 942 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že dňa
04.04.2022 vyhotovil v zmysle ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,ZKR”) súpis všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, a to nasledovne:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Peňažná pohľadávka: vo výške 12.500,- EUR
Dlžník: Ing. Jozef Matiaško, nar. 03.03.1963, bytom Štyndlova 3047/10, 821 05 Bratislava
Právny dôvod vzniku: Nárok Úpadcu na zaplatenie dlžnej sumy z titulu zmluvnej pokuty podľa ust. § 11 ods. 2
ZKR voči štatutárnemu orgánu Úpadcu.
Súpisová hodnota (aj mena): 12.500,- EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 2:
Peňažná pohľadávka: vo výške 6.897,65 EUR s prísl.
Dlžník: Zuzana Šuchová, nar. 16.03.1977, bytom Ľuda Zúbka 13, 841 01 Bratislava
Právny dôvod vzniku: Nárok Úpadcu na zaplatenie dlžnej sumy z titulu neuhradenej faktúry vystavenej
Úpadcom ako zhotoviteľom voči dlžníkovi ako objednávateľovi na základe zmluvného vzťahu založeného zmluvou
o dielo uzavretou dňa 24.05.2017 medzi Úpadcom a dlžníkom. Predmetná pohľadávka je Úpadcom vymáhaná v
súdnom konaní vedenom pred Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 3Co/104/2020, predošle vedenom pred
Okresným súdom Bratislava IV pod sp. zn. 8C/32/2018.
Súpisová hodnota (aj mena): 6.897,65 EUR.
Dôvod zapísania: ustanovenie § 67 ods. 1 písm. a) ZKR – majetok patriaci Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K020997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Masarovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tupolevova 1003/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1962
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka Zlatica Masarovičová, nar.: 19.01.1962, trvale bytom: Tupolevova 1003/9,
851 01 Bratislava oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
30.03.2022 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s.,
Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47 967 692, s por. č. 1, v celkovej výške 167,38,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Bratislave dňa 05.04.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K020998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Masarovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tupolevova 1003/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1962
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2021/S1568
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Okresný súd Bratislava I
32OdK/56/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka Zlatica Masarovičová, nar.: 19.01.1962, trvale bytom: Tupolevova 1003/9,
851 01 Bratislava oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
17.03.2022 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa Gerőová Miroslava, Vlárska 1008/8,
Bratislava, s por. č. 1, v celkovej výške 11.382,23,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Bratislave dňa 05.04.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K020999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Cesnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava III Nové mesto 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2021 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/164/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Patrik Cesnek, nar. 8. septembra 1974, bytom Bratislava - mestská
časť
Nové
Mesto,
oznamuje,
že
mu
po
uplynutí
základnej
prihlasovacej
lehoty
boli doručené prihlášky pohľadávok:
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorksá 100/A, Bratislava, IČO: 47 967 692, prihlásená celková suma:
159,89 € (por. č. 1), 9443,40 € (por. č. 2), 473,76 € (por. č. 3), 797,49 € (por. č. 4), ktore boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

K021000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGISTICS SPEDIT SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 88 B / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 231 224
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2021 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/26/2021
Druh podania:
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

159

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 31K/26/2021 zo dňa 01.02.2022 bola spoločnosť KONRES k. s.,
zastúpená: Ing. Bc. Michal Sedlačko (komplementár), so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do
funkcie správcu majetku úpadcu: LOGISTICS SPEDIT SK s.r.o., so sídlom Račianska 88B, 831 02 Bratislava,
IČO: 52 231 224 (ďalej len „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 08.02.2022
v čiastke OV 26/2022.
V súlade s ust. § 76 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) v spojení s ust. § 38 a § 39 vyhlášky 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujeme súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Súpis hnuteľného majetku – motorové vozidlo
Popis
hnuteľnej
veci

Výrobné číslo - VIN

Evidenčné Rok
Súpisová stav
číslo
výroby hodnota

Motorové VF7YDTMFC12644595 EČV:
vozidlo
–
BL030ZU
Citroen
JUMOER

2014

8800 €

Veľkosť
spoluvlatníckeho
podielu

Opotrebené 1/1
primerane
veku
a
používaniu

podstata

Dôvod
Deň
zapísania
zapísania
majetku do majetku do
súpisu
súpisu
Všeobecná Majetok vo 29.03.2022
podstata
vlastníctve
úpadcu

V Bratislave 03.04.2022
KONRES k.s, správca

K021001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Madžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 9. mája 314 / 6, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1979
Obchodné meno správcu:
REDANT RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/6/2022 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

REDANT RECOVERY, k. s., adresa kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 52 522 733, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1947/B, číslo
správcu S1948, konkurzný správca úpadcu:
Štefan Madžo, nar. 22.4.1979, trvale bytom Sídlisko 9. mája 314/6, 922 03 Vrbové (ďalej len „dlžník“) zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností,
potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené
v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
REDANT RECOVERY, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
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K021002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kuruczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekova 45/63B, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/386/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/386/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Mária Kuruczová, narodená 19.12.1988, trvale bytom Šulekova
45/63 B, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.
36OdK/386/2021, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou
pohľadávky doručenou správcovi dňa 02.04.2022, t.j. po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105

Prihlásená suma:

1.035,- EUR

V Trnave, dňa 05.04.2022

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

K021003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháliková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čačovská cesta 5346/71, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/5/2022 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/5/2022 zo dňa 28.1.2022 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Anna Miháliková, nar. 7.2.1966, bytom 905 01 Senica. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným
uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2022 dňa 3.2.2022.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anna Miháliková, nar. 7.2.1966, bytom 905 01 Senica, sa končí a
týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K021004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PNEUMAT INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská 699/8, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 443 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2013 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Václav Sosna správca konkurznej podstaty úpadcu: PNEUMAT INTERNATIONAL s.r.o., Galantská 699/8,
Dunajská Streda, IČO: 31 443 320, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "ZKR") a na základe súhlasu
s vylúčením súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý správcovi udelil Okresný
súd Trnava ako príslušný orgán, správca ku dňu 5.4.2022 vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 128/2013 zo dňa 4.7.2013, súpisovú zložku majetku č. 1 až č.
5:
1. Peňažná pohľadávka, suma: 222.216,89 eur, dlžník: Barum Continental s.r.o., Objízdná 1628, 765 02
Otrokovice, ČR, IČO: 457 88 235, právny dôvod vzniku: náhrada škody, súpisová hodnota: 222.216,89 eur
2. Peňažná pohľadávka, suma: 920,- eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské Hradiště,
ČR, právny dôvod vzniku: pôžička, súpisová hodnota: 920,- eur
3. Peňažná pohľadávka, suma: 1.000.000,- eur, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 , právny dôvod vzniku: finančné zadosťučinenie za porušenie bankového tajomstva,
súpisová hodnota: 1.000.000,- eur
4. Peňažná pohľadávka, suma: 200.000,- eur, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 , právny dôvod vzniku: finančné zadosťučinenie za zásah do dobrej povesti
právnickej osoby, súpisová hodnota: 200.000,- eur
5. Peňažná pohľadávka, suma: 1.000.000,- eur, dlžník: TATRA REAL, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO:
31 396 437, právny dôvod vzniku: náhrada škody spôsobenej porušením povinnosti sprostredkovateľa, súpisová
hodnota: 1.000.000,- eur.
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Dôvod vylúčenia majetku:
Vylúčenie majetku zo súpisu na základe súhlasu príslušného orgánu podľa § 81 ods. 1 ZKR z dôvodu nemožnosti
speňaženia majetku.

JUDr. Václav Sosna
správca

K021005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovecká 101 / 65, 925 52 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1975
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/10/2022 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/10/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Hudec, narodený: 16.03.1975, trvale bytom: Hlohovecká 101/65, 925
53 Pata, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hudec - accounting, IČO: 45 632 316, s miestom podnikania:
Hlohovecká 101/65, 925 53 Pata, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 21.01.2022 do 20.01.2025, v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/10/2022,
týmto oznamuje, že dňa 05.04.2022 zapísal do zoznamu pohľadávok pod por. č. 7/1 pohľadávku veriteľa KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika v celkovej sume 195,04 EUR, prihlásenú prihláškou doručenou dňa 29.03.2022 po
základnej prihlasovacej lehote.
V Gbeloch, dňa 05.04.2022
K/V insolvency, k.s., správca

K021006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf László
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasná ulica 298 / 18, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1953
Obchodné meno správcu:
VGD Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Krajinská 32, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/149/2021 S2029
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/149/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – nehnuteľný majetok
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Správca dlžníka Rudolf László, narodený 15.03.1953, trvale bytom Jasná ulica 298/18, 929 01 Veľké
Dvorníky, podnikajúceho pod obchodným menom Rudolf László LáBach Tranzit, IČO: 30 081 980, s
miestom podnikania Gorkého 1924/101, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 22.09.2017, týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasujem I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného
v súpise majetku oddelenej podstaty zverejnenom dňa 18.03.2022 v Obchodnom vestníku č. 54/2022 ako:
Nehnuteľnosti:
Druh pozemku
por.č.
1
orná pôda
2
záhrada
zastavaná
plocha
3
nádvorie
4
ostatná plocha
zastavaná
plocha
5
nádvorie
zastavaná
plocha
6
nádvorie
7
lesný pozemok
8
lesný pozemok
9
orná pôda

katastrálne
územie
SR Dolný Štál Tône
SR Padáň
Padáň
štát Obec

a

a
a

12 049
334

Padáň

566

738/2

515

1/10

520,00 €

SR Padáň

Padáň

566

738/3

233

1/10

100,00 €

SR Padáň

Padáň

566

738/5

29

1/10

30,00 €

SR Padáň

Padáň

566

738/6

19

1/10

20,00 €

566
566
1643

734
737
1601

713
1 102
156

1/10
1/10
1

25,00 €
35,00 €
110,00 €

SR Padáň
Padáň
SR Padáň
Padáň
SR Dolný Štál Tône

štát obec ulica

10

SR Padáň

orientačné
vchodu
N/A

SR Padáň

N/A

11

454
738/1

Súpisová hodnota v
€
710,00 €
335,00 €

SR Padáň

Por. č. popis
letná kuchyňa
hospodárska
budova

1100
566

Podiel
úpadcu
1/6
1/10

číslo LV parc. č. výmera v m2

číslo katastrálne
územie
Padáň
Padáň

LVč. parc. č.
566 738/5
566 738/6

podiel
úpadcu
1/10

Súpisová hodnota v
€
0,00 €

1/10

0,00 €

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 22.04.2022 do 15.00 hod. poštou, do elektronickej
schránky správcu alebo osobne na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu VGD Recovery k.s. so sídlom
Krajinská 32, 921 01 Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 60OdK/149/2021 László neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo, IČO
(kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet
správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku
podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle
späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako
neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Tatrabanka a.s., IBAN: SK10 1100 0000 0029 4510 1811 pod VS: 601492021, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
3. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
4. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov.
5. Správca vyhodnotí ponuky do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
6. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si nehnuteľnosť
preberie na vlastné náklady.

7. Náklady vzniknuté v súvislosti s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti, t.j. vypracovanie kúpnej
zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ako aj úhradu správneho poplatku za vklad do
katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu víťazný záujemca.

8. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
prevodu nehnuteľností vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné
náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľností na záujemcu a to ani v ďalšej primeranej
lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť.

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

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

11. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania ,
t.j. od dátumu otvárania obálok.

VGD Recovery k.s.
JUDr. Ondrej Šuriak, komplementár

K021007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rothschein Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 355 / 26, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/54/2022 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/54/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Jozef Rothschein, nar. 6.11.1963, bytom 930 41
Kvetoslavovo, Hlavná ulica 355/26, oznamuje, že do správcovského spisu 23OdK/54/2022 S1946 je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K021008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Bališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/54/2022 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/54/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Pavel Bališ, narodený 29.10.1954, trvale bytom Ulica Koniarekova 5866/7,
917 01 Trnava, štátny občan SR, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť na bankový účet č.
SK26 0900 0000 0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. 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 od. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K021009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Bališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/54/2022 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/54/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Pavel Bališ, narodený 29.10.1954, trvale bytom Ulica Koniarekova 5866/7,
917 01 Trnava, štátny občan SR, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch – pondelok až piatok v úradných
hodinách od 08:00- 12:00 a 13:00-15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: puskar@apadvokat.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K021010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Bališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/54/2022 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/54/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(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»
(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"
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to Regulation of the European Parliament and the
Council (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, ako správca
dlžníka: Pavel Bališ, narodený 29.10.1954, trvale bytom Ulica Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava, štátny
občan SR (ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, číslo konania:
36OdK/54/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Pavel Bališ, born on 29th of October 1954, Koniarekova 5866/7,
917 01 Trnava, Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court in Trnava No. 36OdK/54/2022 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.04.2022. Dňom
06.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin) on 5th of April
2022. Bankruptcy was declared on 6th of April 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 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 (§ 167a sec. 3 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Povodská
cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práv. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 a ods. 3 ZKR).
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot
excercise the voting rights. Creditors have to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is
published in the Commercial report. (§ 167l sec. 1, 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 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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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
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
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https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
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.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava
zo dňa 30.03.2022 č.k. 36OdK/54/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.04.2022, dňom
06.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Pavel Bališ, narodený 29.10.1954, trvale bytom Ulica
Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava, štátny občan SR. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Povodská cesta 10,
929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika k číslu konania 36OdK/54/2022. V zmysle článku 55
Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne emailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma
pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný
alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa
požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie
prednostného veriteľa a na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je
zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje
zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je
zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie
pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému
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formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí
správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku
inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby
predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom
štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa
začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný.
Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií
Únie, než svoj úradný jazyk.
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 30th of March 2022, file No.
36OdK/54/2022. This resolution of the District Court in Trnava was published in the Commercial Report (Bulletin)
on 5th of April 2022. Bankruptcy was declared on 6th of April 2022. The bankruptcy was declared on the estate of
debtor Pavel Bališ, born on 29th of October 1954, Koniarekova 5866/7, 917 01 Trnava, Slovak Republic.
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the JUDr. Adam
Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, Slovak Republic to the file No. 36OdK/54/2022.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification
number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and,
where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if
interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for
which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior
to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or
a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest
being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the
registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing
on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of setoff claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim
has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Claims may be lodged
in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency practitioner or the debtor in
possession may require the creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official
language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka
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trustee of the bankrupt

K021011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/58/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/58/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Renáta
Škodová, narodená 26.04.1974, trvale bytom 920 41 Leopoldov, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods.
7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový
účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov, je vedený vo Fio banke, a. s. a jeho číslo je (IBAN): SK4683300000002001032150.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do
správy pre prijímateľa sa uvedie sp.zn.: 36OdK/58/2022 – kaucia na popieranie.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.

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

K021012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rothschein Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 355 / 26, 930 41 Kvetoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/54/2022 S1946
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
23OdK/54/2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Ing. Jozef Rothschein, nar. 6.11.1963, bytom 930 41 Kvetoslavovo, Hlavná ulica 355/26, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/54/2022 zo dňa 29. marca 2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Ing. Jozef Rothschein, nar. 6.11.1963, bytom 930 41 Kvetoslavovo,
Hlavná ulica 355/26, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Trnava, No. 23OdK/54/2022 dated 29th of March 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 4.4.2022. Dňom 5.4.2022
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 4th of April 2022. Bankruptcy was declared on 5th of
April 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún , so sídlom kancelárie
Potočná 15, 909 01 Skalica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
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alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
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2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K021013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/58/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/58/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Renáta Škodová, narodená 26.04.1974, trvale bytom 920 41
Leopoldov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na
adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

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

K021014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/58/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/58/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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”

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Renáta Škodová,
narodená 26.04.1974, trvale bytom 920 41 Leopoldov (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava č. 36OdK/58/2022-12 zo dňa 30.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 36OdK/58/2022-12 dated on 30th of March 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Renáta Škodová, date of birth 26th of April 1974, domicile city of 920 41 Leopoldov.
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Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 66/2022 dňa 05.04.2022.
Dňom 06.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 66/2022 on 5th
of April 2022. Bankruptcy was declared on 6th of April 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
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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 č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K021015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Žúbor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.L.Bellu 126/14, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/452/2021-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/452/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka: Juraj
Žúbor, nar. 19.02.1980, trvale bytom J. L. Bellu 126/14, 019 01 Ilava v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.
40OdK/452/2021 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku všeobecnej podstaty ako celku (OV č. 42/2022 dňa 02.03.2022), (uvedené
zložky majetku spolu ako „Predmet speňažovania“):
Nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 7283, okres Prievidza, obec Valaská Belá, k. ú. Valaská Belá:
POZEMOK – parcela registra „C“
p. č. Parc. č. Druh pozemku
1.
802/1
Zastavaná plocha a nádvorie
STAVBY
p. č. Súp. č. Na parcele č.
2.
304
802/1

Výmera m2
551

Spoluvl. podiel
1/20

Súpisová hodnota €
1377,50

Regist.
C

Sporný zápis

Popis stavby
dom

Spoluvl. podiel
1/20

Súpisová hodnota €
3000,00

Sporný zápis

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „1. PK - Žúbor – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk
bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku
(čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku celého súboru Predmetu speňažovania a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa
ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese :
porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432 13 16.
Náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identifikačné údaje uchádzača:
pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého
bydliska
pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, originál výpisu zo
živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, v ktorom je
uchádzač zapísaný, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku
konaniu, originál výpisu z Obchodného registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky)
Označenie nehnuteľného majetku v doručenej ponuke musí byť zhodné s označením, ktoré je uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania
Označenie ponúkanej kúpnej ceny za celý súbor Predmetu speňažovania
Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na nižšie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca
v ponukovom konaní neúspešný,
Uvedenie telefonického a mailového kontaktu osoby záujemcu
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.
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Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny za celý súbor Predmetu speňažovania
v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS:
404522021, Poznámka: 1. PK - Žúbor. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu
zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy
a teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho
práva k predávanému majetku podľa tohto ponukového konania (t. j. najmä náklady na vypracovanie zmluvy,
prípadne návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, správny poplatok).
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. do dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K021016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Bartoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica odborov 2201/6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/157/2021-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/157/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 07.07.2021, sp. zn. 38OdK/157/2021-17, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV č. 133/2021 dňa 13.07.2021 som bol ustanovený za správcu vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka Branislav Bartoň, nar. 07.10.1979, trvale bytom Považská Bystrica, zastúpený
Centrom právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 84 – Kancelária CCP
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v Žiline. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Správca oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 47/2022 dňa
09.03.2022.
Celková suma výťažku
Náklady konkurzu
Celková suma výťažku na rozdelenie

2.129,00 €
527,81 €
1.601,19 €

1. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO: 35 724 803 je vo výške 230,89 €.

2. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. Augusta 8-10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 je vo výške 105,04 €.

3. Uspokojenie nezabezpečeného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Krajská pobočka
Trenčín, partizánska 2315, 911 01 Trenčín, IČO: 35 937 874 je vo výške 1 265,26 €.

V Považskej Bystrici, dňa 04.04.2022
JUDr. Karol Porubčin – správca

K021017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Kopřivová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/231/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/231/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Daniela
Kopřivová, nar. 6.5.1955, trvale bytom Centrum II. 94/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto oznamuje:
I.
III. kolo verejného ponukového konaniana na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
P.č. Opis súpisovej zložky
1.

Typ zložky

Osobné motorové vozidlo Toyota Avensis, EČV: IL385CU, VIN:SB172DBN00E020320, rok výroby 2000; Hnuteľná

Súpisová
hodnota
900,00 €
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ojazdené, 269.000 km, palivo: nafta

vec

900,00 €

vyhlásené zverejnením v Obchodnom vestníku č. 50/2022 dňa 14.03.2022 pod č. K015273, bolo vyhodnotené ako
neúspešné, keďže v stanovenej lehote podľa čl. I.3. všeobecných podmienok verejného ponukového konania,
teda do 30.03.2022, sa neprihlásil žiadny záujemca. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
považuje III. kolo verejného ponukového konania za skončené.
II.
Dôvod vylúčenia: Súpisová zložka č. 1 predstavuje majetok dlžníka, ktorý s poukazom na § 167p ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2021 prestal podliehať konkurzu, keďže sa
ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania.
Deň vylúčenia zo súpisu: 31.03.2022
V Považskej Bystrici, 04.04.2022
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K021018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homolová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 1329/9, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/21/2022 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/21/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka
Iná majetková hodnota: 1.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 180,00,-EUR

názov: Peňažná hotovosť

spoluvlastnícky podiel: 1/1

V Považskej Bystrici 5.4.2022
JUDr. Alojz Žitník, správca

K021019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Tavaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/710/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/710/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Magdaléna Tavaliová nar. 11.04.1987 trvale bytom Ligetská 1166/5, 972 51
Handlová 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 Magdaléna Tavaliová
nar. 11.4.1987 trvale bytom LIgetská 1166/5, 972 51 Handlová pod sp.zn 40OdK/710/2019 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

K021020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Zajíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2022 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca oznamuje, že nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný do súpisu majetku v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka, Simona Zajíčková, nar. 16.1.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 362/43, 971
01 Prievidza. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
S poukazom na ust. § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku dlžníka, doručili
takéto podnety správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku.

K021021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Snopek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/93/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/93/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Martin Snopek , nar. 30.06.1995 , trvale bytom Partizánska 1194/76 ,
957 01 Bánovce nad Bebravou , Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Martin Snopek s miestom
podnikania Partizánska 1194/76 , 957 01 Bánovce nad Bebravou , IČO : 52068901 zmysle § 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 UniCredit bank a. s., číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935
1003., VS: 38932022 . 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. Danica Birošová – správca

K021022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Snopek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/93/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/93/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Martin Snopek , nar. 30.06.1995 , trvale bytom Partizánska 1194/76 ,
957 01 Bánovce nad Bebravou , Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Martin Snopek s miestom
podnikania Partizánska 1194/76 , 957 01 Bánovce nad Bebravou , IČO : 52 068 901 , SR oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od 8,00
hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K021023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Snopek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/93/2022 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38odK/93/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
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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.
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Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Martin Snopek , nar. 30.06.1995 , trvale bytom Partizánska 1194/76 , 957 01 Bánovce nad Bebravou ,
Slovensko , podnikajúci pod obchodným menom Martin Snopek s miestom podnikania Partizánska 1194/76 , 957
01 Bánovce nad Bebravou , IČO : 52 068 901, Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín č. k.: 38OdK/93/2022 zo dňa 24.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/93/2022 dated on 24h of March 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Martin Snopek , date of birth 30.06.1995, domicile Partizánska 1194/76 , 957 01 Bánovce nad
Bebravou , Slovakia , doing business under a trade name Martin Snopek with place of busines
Partizánska the road 1194/76 , 957 01 Bánovce nad Bebravou , IČO : 52 068 901 .
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.03.2022. Dňom
01.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 31th of March 2022. Bankruptcy was
declared on 01th of April 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

188

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
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: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, 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).
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Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
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
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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).
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 č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Birošová, správca

K021024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akyüz Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1985
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/284/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/284/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu: S 1969, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martina Akyüz, rod. Dzianová, nar. 04.02.1985, trvale bytom 958 01 Partizánske,
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sp. zn. 40OdK/284/2021 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa BENCONT
COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692 v celkovej sume 127,30,- Eur,
ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees, k.s.
správca konkurznej podstaty

K021025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TESPO M, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 765
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/54/2011 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/54/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh výťažku
V právnej veci navrhovateľov – veriteľov 1/ Ing. Miroslava Škarítku s miestom podnikania Turá Lúka 16, Myjava,
IČO: 34055614 a 2/ KOVO LIS, s.r.o. so sídlom ul. 1. mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36 709 204, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TESPO M, spol. s r.o. so sídlom M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava,
IČO: 36279765 (ďalej len „Úpadca“), bol na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín v konaní spis. značka
29K/54/2011-71 zo dňa 23.12.2011 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
250/2011 dňa 30.12.2011, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a súčasne som bola ustanovená do funkcie
správcu Úpadcu.
Správca v súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení do
31.12.2011 (ďalej len „ZoKR“), vyhotovil návrh konečného rozvrhu výťažku. Tento bol publikovaný v Obchodnom
vestníku č. 45/2022 zo dňa 07.03.2022.
Návrh bol schválený veriteľským výborom dňa 15.03.2022. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bola
správcovi doručená dňa 25.03.2022 a bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 62/2022 zo dňa 30.03.2022.
Správca týmto publikuje schválené znenie konečného rozvrhu výťažku:
A. Rozvrh zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu
A.1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 29K/54/2011-71 zo dňa 23.12.2011, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 250/2011 zo dňa 30.12.2011, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky veritelia:
Poradové
číslo
1
2
3
4

Prihlás.
suma

Označenie veriteľa

Zistená
suma

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO:
159,74 € 141,64 €
00585441
KOVO LIS, s.r.o., ul. 1. mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
18 291,85 18 291,85
€
€
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 201 493,24 201 493,24
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
€
€
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 747,97 € 4 747,97 €
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava

Deň vydania: 08.04.2022

- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 17 737,81 17 737,81
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 691,50 € 4 691,50 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 17 530,43 17 530,43
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 634,17 € 4 634,17 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 17 316,14 17 316,14
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 578,69 € 4 578,69 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 17 108,76 17 108,76
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 502,88 € 4 502,88 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 16 832,25 16 832,25
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 464,04 € 4 464,04 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 16 680,18 16 680,18
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 410,41 € 4 410,41 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 16 479,71 16 479,71
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 353,09 € 4 353,09 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, 16 265,42 16 265,42
€
€
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
4 297,61 € 4 297,61 €
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,

4 240,28 € 4 240,28 €
4 184,81 € 4 184,81 €
4 127,48 € 4 127,48 €
4 070,16 € 4 070,16 €
4 014,68 € 4 014,68 €
3 957,35 € 3 957,35 €
3 901,88 € 3 901,88 €
3 844,55 € 3 844,55 €
3 787,20 € 3 787,20 €
3 735,42 € 3 735,42 €
3 678,10 € 3 678,10 €
3 622,62 € 3 622,62 €
3 565,30 € 3 565,30 €
3 509,82 € 3 509,82 €
3 452,49 € 3 452,49 €
3 395,17 € 3 395,17 €
3 339,69 € 3 339,69 €
3 282,37 € 3 282,37 €
384,16 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava
pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 15 Priepasné, IČO: 31187935
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné

Deň vydania: 08.04.2022

- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,
- Záhorská Bystrica, IČO: 46526480,

384,16 €

384,16 €

377,34 €

377,34 €

370,51 €

370,51 €

364,35 €

364,35 €

357,52 €

357,52 €

350,92 €

350,92 €

344,09 €

344,09 €

337,49 €

337,49 €

330,67 €

330,67 €

381,73 € 0,00 €
288,79 € 0,00 €
365,15 € 0,00 €
232,36 € 0,00 €
232,36 € 0,00 €
868,04 € 0,00 €
426,54 € 0,00 €
371,44 € 0,00 €
194,75 € 0,00 €
199,16 € 0,00 €
292,04 € 62,00 €
211,21 € 1,20 €
171,13 € 0,00 €
853,81 € 618,80 €
264,45 € 0,00 €
170,51 € 0,00 €
166,60 € 0,00 €
201,39 € 0,00 €
185,02 € 0,00 €
105,00 € 0,00 €
176,36 € 0,00 €
177,61 € 0,00 €
113,40 € 0,00 €
177,40 € 0,00 €
166,94 € 0,00 €
13 310,44
€
0,00 €
8 598,79 € 8 598,79 €
970,49 € 970,49 €
2 599,54 € 2 335,72 €
2 599,54 € 2 335,72 €
2 599,54 € 2 335,72 €
166,66 € 166,66 €
774,00 € 774,00 €

Vladimír Mosný, č. 151, 906 15 Priepasné
Vladimír Mosný, č. 151, 906 15 Priepasné
Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435
Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435
Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435
Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO: 00203572
Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO: 00203572
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
1 970,02 € 1 970,02 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, 10 660,47 10 660,47
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
€
€
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
340,40 € 340,40 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
43,00 €
43,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
66,38 €
66,38 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, 11 331,14 11 331,14
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
€
€
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
339,90 € 339,90 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 08.04.2022

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN,
K Dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
66,38 €
66,38 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne SR FinRiad. SR - CÚ TN, Partizánska 1, 911 01 Trenčín, IČO: 42499500
363,27 € 363,27 €
Ing. Miroslav Škarítka, Turá Lúka 16, 90701 Myjava, IČO: 34055614
6 076,51 € 0,00 €
Ing. Miroslav Škarítka, Turá Lúka 16, 90701 Myjava, IČO: 34055614
4 170,53 € 0,00 €
541 542,50 510 864,27
€
€

V Obchodnom vestníku č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 bolo publikované doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o nasledovné súpisové zložky majetku:
p. č.
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Typ
súpisovej
Špecifikácia súpisovej zložky
zložky
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012013,
pohľadávka
04/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022013,
pohľadávka
05/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032013,
pohľadávka
06/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042013,
pohľadávka
07/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052013,
pohľadávka
08/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062013,
pohľadávka
09/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072013,
pohľadávka
10/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 082013,
pohľadávka
11/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 092013,
pohľadávka
12/2013, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 102013,
pohľadávka
01/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012014,
pohľadávka
02/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022014,
pohľadávka
03/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032014,
pohľadávka
04/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042014,
pohľadávka
05/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052014,
pohľadávka
06/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062014,
pohľadávka
07/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072014,
pohľadávka
08/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 082014,
pohľadávka
09/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 092014,
pohľadávka
10/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 102014,
pohľadávka
11/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 112014,
pohľadávka
12/2014, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 122014,
pohľadávka
01/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012015,
pohľadávka
02/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022015,
pohľadávka
03/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032015,
pohľadávka
04/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042015,
pohľadávka
05/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052015,
pohľadávka
06/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062015,

za nájom za obdobie
za nájom za obdobie
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Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062015,
07/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062015,
07/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072015,
08/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 082015,
09/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 092015,
10/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 102015,
11/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 112015,
12/2015, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 122015,
01/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012016,
02/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022016,
03/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032016,
04/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042016,
05/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052016,
06/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062016,
07/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072016,
08/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 082016,
09/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 092016,
10/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 102016
11/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 112016,
12/2016, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 122016,
01/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012017,
02/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022017,
03/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032017,
04/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042017,
05/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052017,
06/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062017,
07/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072017,
08/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 082017,
09/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 092017,
10/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 102017
11/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 112017,
12/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 122017,
01/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 012018,
02/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 022018,
03/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 032018,
04/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
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Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 042018, za nájom za obdobie
pohľadávka
05/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 052018, za nájom za obdobie
pohľadávka
06/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 062018, za nájom za obdobie
pohľadávka
07/2018, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume 600,- EUR plus príslušenstvo, vyplývajúca z faktúry č. 072017, za nájom za obdobie
pohľadávka
08/2017, voči dlžníkovi KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204
Peňažná
Peňažná pohľadávka v sume1659,70 EUR vyplatená Okresným súdom Trenčín - preddavok na trovy predbežného
pohľadávka
správcu
Iná
majetková úroky vyplatené VÚB, a.s. za vedenie bankového účtu IBAN: SK32 0200 0000 0029 6981 3354 od 09.01.2012 do
hodnota
12.04.2019

Správca uvádza, že v Obchodnom vestníku bolo duplicitne publikované oznámenie o zápise nových súpisových
zložiek majetku do súpisu, a to konkrétne v OV č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021. Keďže sa jednalo o tie isté
súpisové zložky, ktoré už boli do súpisu majetku skôr zapísané a táto skutočnosť bola aj skôr v Obchodnom
vestníku oznámená, správca požiadal redakciu Obchodného vestníka o opravu oznámenia v OV č. 40/2021 zo
dňa 01.03.2021.
Súpisové zložky p. č. 217 až 243 a čiastočne aj č. 244 (v sume 324,97 Eur) boli vymožené priamo od dlžníka
KOVO LIS, s.r.o., ul. 1.mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204. Výťažok zo speňaženia týchto súpisových
zložiek majetku Úpadcu predstavuje sumu 16 524,97 €.
Súpisové položky por. č. 245 až 281 a časť súpisovej zložky 244 v sume istiny pohľadávky vo výške 275,03 Eur
boli speňažené na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorá bola uzavretá dňa 9.11.2021, medzi Úpadcom,
v mene a za ktorého konal správca, a obchodnou spoločnosťou INTERCASH s.r.o., so sídlom Pekníkova 9, 841
02 Bratislava, IČO: 35747480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka
č.: 17408/B. Výťažok zo speňaženia týchto súpisových zložiek majetku predstavuje sumu 1 221,- €. Spôsob
speňaženia bol určený na základe pokynu veriteľského výboru zo dňa 16.06.2021, zápisnica zo zasadnutia
veriteľského výboru publikovaná v OV č. 121/2021 zo dňa 24.06.2021. Súhlas so speňažením bol správcovi
udelený na zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 06.08.2021, zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
publikovaná v OV č. 158/2021 zo dňa 17.08.2021.
Súpisová zložka por č. 282 bola vyplatená na bankový účet Úpadcu, zriadený správcom na účely konkurzu, a to
priamo z Okresného súdu Trenčín. Súpisová zložka por. č. 283 sú úroky, ktoré boli bankou pripísané na bankový
účet Úpadcu, zriadený správcom na účely konkurzu.
Celková suma výťažku teda predstavuje sumu 19 404,06 € (slovom: devätnásťtisícštyristoštyri Eur a 6/100
Eurocentov).
A. 2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu predstavovali vyššie uvedené pohľadávky v celkovej speňaženej výške
výťažku v sume 19 404,06 € (slovom: devätnásťtisícštyristoštyri Eur a 6/100 Eurocentov).
Pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
p.
č.

veriteľ

doklad

špecifikácia

Čas vzniku

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.3.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.4.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.5.2019

221

222

223

Suma Priradenie k podstate

bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
7,64 € všeobecnej podstate; ku 31.3.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
5,00 € všeobecnej podstate; ku 30.4.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
21,40 € všeobecnej podstate; ku 31.5.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
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VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.6.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.7.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.8.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.9.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.10.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.11.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.12.2019

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.1.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

28.2.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.3.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.4.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.5.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.6.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.7.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.8.2020

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Deň vydania: 08.04.2022

pohľadávka
proti
5,18 € všeobecnej podstate; ku 30.6.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.7.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.8.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 30.9.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.10.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 30.11.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.12.2019
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.1.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
11,65 € všeobecnej podstate; ku 28.2.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.3.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 30.4.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
8,65 € všeobecnej podstate; ku 31.5.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 30.6.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.7.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.8.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
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VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.9.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.10.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.11.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.12.2020

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.1.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

28.2.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.3.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.4.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.5.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.6.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.7.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.8.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.9.2021

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.10.2021

239

240

241

242

243

244

245

245

246

247

248

249

250

251
potvrdenka
Mgr.
Xénia
M0045420
Hofierková,
9.11.2021
správca
Mesto Ilava

z overenie dokumentácie o postúpených
9.11.2021
pohľadávkach

Deň vydania: 08.04.2022

bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 30.9.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.10.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 30.11.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.12.2020
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.1.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 28.2.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.3.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 30.4.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 31.5.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,65 € všeobecnej podstate; ku 30.6.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,00 € všeobecnej podstate; ku 31.7.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,00 € všeobecnej podstate; ku 31.8.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,00 € všeobecnej podstate; ku 30.9.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
9,00 € všeobecnej podstate; ku 31.10.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
úradné
overenie
dokumentov; pohľadávka
16,00 € proti všeobecnej podstate;
ku každej súpisovej zložke
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Deň vydania: 08.04.2022

Mesto Ilava

252

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

30.11.2021

9,00 €

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.12.2021

9,00 €

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

31.1.2022

9,00 €

VÚB, a.s.

výpis z účtu

bankový poplatok za vedenie účtu

28.2.2022

9,00 €

paušálna náhrada nákladov za vedenie
kancelárie od 01.03.2017 do 31.3.2022 - 31.3.2022
za 61 mesiacov

6
100,00
€

253

254

255

256

257

258

Mgr.
Xénia
Hofierková, výpis z účtu
správca

potvrdenie
Okresný súd VÚB, a.s.
Trenčín
zadaní
prevodu

potvrdenie
Mgr.
Xénia
VÚB, a.s.
259 Hofierková,
zadaní
správca
prevodu

Spolu

majetku pomerne;
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
všeobecnej podstate; ku 30.11.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
všeobecnej podstate; ku 31.12.2021
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
všeobecnej podstate; ku 31.1.2022
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
bankové
poplatky;
pohľadávka
proti
všeobecnej podstate; ku 28.2.2022
každej súpisovej zložke
majetku pomerne
pohľadávka
proti
všeobecnej podstate; ku
každej súpisovej zložke
majetku pomerne

súdny poplatok - rovzvrh výťažku
oddelená podstata - podľa položky 5
súdny
poplatok
za
splatný v deň
písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb.
konkurzné
konanie;
rozvrhu
oo
súdnych poplatkoch, v
znení
pohľadávka
proti
výťažku,
z 38,50 €
neskorších právnych predpisov (0,2 % z
všeobecnej podstate; ku
ktorého
sa
výťažku zahrnutého do čiastkového
každej súpisovej zložke
vypočítal
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
majetku pomerne;
najviac 3 319 eur)
odmena
správcu
splatný v deň
vypočítaná podľa vyhlášky
rozvrhu
MS SR č. 665/2005 Z.z. o odmena správcu vypočítaná podľa
887,30
výťažku,
z
pohľadávka
proti vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. *
€
ktorého
sa
všeobecnej podstate; ku
vypočítal
každej súpisovej zložke
majetku pomerne;
7
376,62
€

*
Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
v zmysle ktorého za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z
výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí. Správca si uplatnil odmenu z výťažku zo
speňaženia pohľadávok v sume 17.745,97 Eur. Z úrokov a ani z preddavku si správca odmenu neuplatňoval.
Súčasne správca dáva do pozornosti skutočnosť, že s konkurzným konaním bolo spojených viacero súdnych
sporov, z ktorých posledný bol právoplatne ukončený v mesiaci február 2022.
Z výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 19 404,06 € (slovom: devätnásťtisícštyristoštyri Eur a 6/100
Eurocentov) majú byť uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 7 376,62 € a správca si
ponecháva rezervu na bankové poplatky do skončenia konkurzu v sume 200,- Eur.
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 11 827,44 €.
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov podľa tohto rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pripadá suma 11
827,44 € (slovom: jedenásťtisícosemstodvadsaťsedem Eur a 44 Eurocentov), ktoré budú nezabezpečeným
veriteľom rozvrhnuté nasledovne:
Prihlás.
suma

p. č. Označenie veriteľa
1
2

Zistená
suma

Uspokojenie
Uspokojenie na
pohľadávky veriteľa v
veriteľa
EUR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
159,74 € 141,64 € 3,28 €
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, IČO: 00585441
KOVO LIS, s.r.o., ul. 1. mája 556/44, 907 01 Myjava, IČO: 36709204 18 291,85 18 291,85
€
€
423,75 €

3,28 €
423,75 €
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 201
201
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
4 667,85 €
493,24 € 493,24 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 747,97
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 747,97 €
109,99 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 17 737,81 17 737,81
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
410,92 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 691,50
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 691,50 €
108,68 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 17 530,43 17 530,43
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
406,11 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 634,17
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 634,17 €
107,36 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 17 316,14 17 316,14
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
401,15 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 578,69
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 578,69 €
106,07 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 17 108,76 17 108,76
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
396,35 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 502,88
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 502,88 €
104,32 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 16 832,25 16 832,25
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
389,94 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 464,04
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 464,04 €
103,42 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 16 680,18 16 680,18
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
386,42 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 410,41
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 410,41 €
102,17 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 16 479,71 16 479,71
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
381,77 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 353,09
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 353,09 €
100,84 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 16 265,42 16 265,42
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906
376,81 €
€
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 297,61
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 297,61 €
99,56 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 240,28
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 240,28 €
98,23 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 184,81
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 184,81 €
96,95 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 127,48
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 127,48 €
95,62 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 070,16
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 070,16 €
94,29 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 4 014,68
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 4 014,68 €
93,01 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 957,35
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 957,35 €
91,68 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935

Deň vydania: 08.04.2022

10 402,84 €
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AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 901,88
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 901,88 €
90,39 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 844,55
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 844,55 €
89,06 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 787,20
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 787,20 €
87,74 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 735,42
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 735,42 €
86,54 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 678,10
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 678,10 €
85,21 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 622,62
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 622,62 €
83,92 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 565,30
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 565,30 €
82,59 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 509,82
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 509,82 €
81,31 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 452,49
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 452,49 €
79,98 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 395,17
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 395,17 €
78,65 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 339,69
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 339,69 €
77,37 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava 3 282,37
Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 3 282,37 €
76,04 €
€
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 384,16 € 384,16 € 8,90 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 377,34 € 377,34 € 8,74 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 370,51 € 370,51 € 8,58 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 364,35 € 364,35 € 8,44 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 357,52 € 357,52 € 8,28 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 350,92 € 350,92 € 8,13 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 344,09 € 344,09 € 7,97 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 337,49 € 337,49 € 7,82 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
AGRO SEKULE s.r.o., Čsl. Tankistov 300/A, 843 53 Bratislava Záhorská Bystrica, IČO: 46526480, pôvodne Ján Mosný, č. 192, 906 330,67 € 330,67 € 7,66 €
15 Priepasné, IČO: 31187935
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
381,73 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
288,79 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
365,15 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
232,36 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
232,36 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
868,04 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
426,54 € 0,00 €
0,00 €
Jaroslav Mosný, č. 126, 906 15 Priepasné
371,44 € 0,00 €
0,00 €

Deň vydania: 08.04.2022

15,80 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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66
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Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906
Jaroslav Mosný, č. 126, 906

Konkurzy a reštrukturalizácie
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné
Priepasné

74

Vladimír Mosný, č. 151, 906 15 Priepasné

75

Vladimír Mosný, č. 151, 906 15 Priepasné
Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435

76
77
78

194,75 € 0,00 €
0,00 €
199,16 € 0,00 €
0,00 €
292,04 € 62,00 €
1,44 €
211,21 € 1,20 €
0,03 €
171,13 € 0,00 €
0,00 €
853,81 € 618,80 € 14,34 €
264,45 € 0,00 €
0,00 €
170,51 € 0,00 €
0,00 €
166,60 € 0,00 €
0,00 €
201,39 € 0,00 €
0,00 €
185,02 € 0,00 €
0,00 €
105,00 € 0,00 €
0,00 €
176,36 € 0,00 €
0,00 €
177,61 € 0,00 €
0,00 €
113,40 € 0,00 €
0,00 €
177,40 € 0,00 €
0,00 €
166,94 € 0,00 €
0,00 €
13 310,44
€
0,00 €
0,00 €
8 598,79
8 598,79 €
199,20 €
€
970,49 € 970,49 € 22,48 €
2 335,72
2 599,54 € €
54,11 €
2 335,72
2 599,54 € €
54,11 €
2 335,72
2 599,54 € €
54,11 €

Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435
Obec Brestovec, č. 273, 907 01 Brestovec, IČO: 00309435

Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M.R.Štefánika 517/23, 907 01
166,66 € 166,66 € 3,86 €
Myjava, IČO: 00203572
Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M.R.Štefánika 517/23, 907 01
80
774,00 € 774,00 € 17,93 €
Myjava, IČO: 00203572
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
81
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
1 970,02
Trenčín
1 970,02 € €
45,64 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
82
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33 10 660,47 10 660,47
Trenčín
€
€
246,96 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
83
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín
340,40 € 340,40 € 7,89 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
84
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín
43,00 €
43,00 €
1,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
85
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín
66,38 €
66,38 €
1,54 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
86
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33 11 331,14 11 331,14
Trenčín
€
€
262,50 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
87
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín
339,90 € 339,90 € 7,87 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
88
35 776 005, pôvodne SR - DÚ TN, K Dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín
66,38 €
66,38 €
1,54 €
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
89
35 776 005, pôvodne SR - FinRiad. SR - CÚ TN, Partizánska 1, 911
01 Trenčín, IČO: 42499500
363,27 € 363,27 € 1,03 €
90
Ing. Miroslav Škarítka, Turá Lúka 16, 90701 Myjava, IČO: 34055614 6 076,51 € 0,00 €
0,00 €
91
Ing. Miroslav Škarítka, Turá Lúka 16, 90701 Myjava, IČO: 34055614 4 170,53 € 0,00 €
0,00 €
541
510
Súčet
11 827,44 €
542,50 € 864,27 €
79

Deň vydania: 08.04.2022

221,68 €

162,33 €

21,79 €

575,96 €

B. Predchádzajúce rozvrhy výťažkov
B. 1. Konečný rovzrh výťažku oddelenej podstaty – Príloha č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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B. 2 Čiastkový rovzvrh výťažku všeobecnej podstaty – Príloha č. 2
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2152018

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
Podľa ustanovenia § 101 ods. 1 ZoKR, po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých
sporov o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku
(ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského
výboru.
Podľa odseku 2, návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov
oddelených podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.
Podľa ustanovenia § 98 ods. 4 ZoKR, ak veriteľský výbor návrh čiastkového rozvrhu výťažku schváli, správca
bezodkladne uspokojí nezabezpečené pohľadávky podľa schváleného čiastkového rozvrhu výťažku. Podľa
odseku 8 citovaného zákonného ustanovenia, schválený čiastkový rozvrh výťažku správca bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku.
Správca týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku schválený konečný rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Prejtská
336/290,
018
41
Dubnica
nad
Váhom,
alebo
elektronicky
na
e-mailovú
adresu:
hofierkovaxenia@gmail.com, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk, oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na
uspokojenie jednotlivých nezabezpečených pohľadávok.
V Dubnici nad Váhom, dňa 05.04.2022
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu TESPO M, spol. s r.o. „v konkurze“

K021026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Siekeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krškany 22, 934 01 Malé Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/69/2022 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/69/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Peter Siekeľa, nar. 03.01.1958, bytom Krškany 22, 934 01 Malé Krškany,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934
01 Levice v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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do spisu možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta@slavkovska.sk, prípadne
telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K021027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 853
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/1/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Púchovský mäsový priemysel, a.s., so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov,
IČO: 31 561 853, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp. zn. 40K/1/2019, správca úpadcu BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v
súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 854 140, do oddelenej podstaty veriteľa 365.bank, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 31 340 890, do oddelenej podstaty Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Hraničná
12, 821 05 Bratislava, IČO: 30 794 323, a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetných
oddelených podstát.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na:
office@bankruptcy.sk.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K021028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Petreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Považská Bystrica 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/19/2022 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/19/2022
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Margita Petreková, rod. Mitašová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Mesto Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/19/2022 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/19/2022

Súpis všeobecnej podstaty

Pozemok:
parcela registra “C” č. 123, druh: záhrada, vo výmere 127 m2, v k.ú. Dolný Moštenec, obec Považská Bystrica,
okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 737
spoluvlastnícky podiel: 122/57600
suma: 4,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 355, druh: lesný pozemok, vo výmere 522733 m2, v k.ú. Dolný Moštenec, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 737
spoluvlastnícky podiel: 122/57600
suma: 3.321,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.321,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 637, druh: lesný pozemok, vo výmere 182405 m2, v k.ú. Dolný Moštenec, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 737
spoluvlastnícky podiel: 122/57600
suma: 1.159,00
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 1.159,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3585, druh: orná pôda, vo výmere 2558 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1378
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 80,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 80,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3647/1, druh: orná pôda, vo výmere 3163 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1379
spoluvlastnícky podiel: 1/128
suma: 49,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 49,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3647/2, druh: orná pôda, vo výmere 197 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1379
spoluvlastnícky podiel: 1/128
suma: 4,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3575/1, druh: orná pôda, vo výmere 2395 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2014
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 25,00
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 25,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3510, druh: orná pôda, vo výmere 716 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 22,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 22,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3630/1, druh: orná pôda, vo výmere 271 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 8,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 8,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3630/2, druh: orná pôda, vo výmere 237 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3636, druh: orná pôda, vo výmere 1091 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 34,10
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 34,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3690, druh: orná pôda, vo výmere 507 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 15,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 15,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3694, druh: orná pôda, vo výmere 566 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 17,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 17,70 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3755, druh: orná pôda, vo výmere 771 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 24,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 24,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3761/1, druh: orná pôda, vo výmere 637 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 19,90
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 19,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3761/2, druh: orná pôda, vo výmere 416 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 13,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3789/1, druh: orná pôda, vo výmere 703 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2933
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 22,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 22,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3489, druh: orná pôda, vo výmere 580 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3014
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 18,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3586/2, druh: lesný pozemok, vo výmere 373 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3083
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 13,60
Mena: EUR
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 13,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3473/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 693 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4435
spoluvlastnícky podiel: 1/384
suma: 3,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3473/1, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1742 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4436
spoluvlastnícky podiel: 1/384
suma: 13,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3473/101, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 471 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4436
spoluvlastnícky podiel: 1/384
suma: 2,45
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2,45 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3476, druh: orná pôda, vo výmere 58 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 1,80
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 1,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3611/1, druh: záhrada, vo výmere 651 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 152,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 152,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3611/2, druh: záhrada, vo výmere 111 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 26,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 26,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3611/101, druh: záhrada, vo výmere 227 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 53,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 53,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3611/102, druh: záhrada, vo výmere 211 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 39,60
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 39,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3612/1, druh: orná pôda, vo výmere 225 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3612/2, druh: orná pôda, vo výmere 140 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 6,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 6,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3621, druh: orná pôda, vo výmere 538 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 16,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 16,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3738, druh: orná pôda, vo výmere 1230 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5487
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 38,40
Mena: EUR
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 38,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3522/1, druh: orná pôda, vo výmere 749 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5505
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 23,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 23,40 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3522/2, druh: orná pôda, vo výmere 66 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5505
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 3,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3566/1, druh: orná pôda, vo výmere 549 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5505
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 17,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 17,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3566/2, druh: orná pôda, vo výmere 55 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5505
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 2,60
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 2,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3528/1, druh: orná pôda, vo výmere 234 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5506
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3528/2, druh: orná pôda, vo výmere 356 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5506
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 11,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 11,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3562, druh: orná pôda, vo výmere 20 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5506
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 0,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3568, druh: orná pôda, vo výmere 295 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5506
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 9,20
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 9,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3569/1, druh: záhrada, vo výmere 128 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5515
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 24,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 24,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3569/2, druh: záhrada, vo výmere 1394 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5515
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 326,70
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 326,70 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3569/3, druh: záhrada, vo výmere 154 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5515
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 28,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 28,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3586/1, druh: lesný pozemok, vo výmere 208 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5521
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 7,60
Mena: EUR
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 7,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3586/102, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1104 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5521
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 17,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 17,25 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3609, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 123 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec
Nová Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 19,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 19,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3615/1, druh: orná pôda, vo výmere 223 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3615/2, druh: orná pôda, vo výmere 59 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 2,80
Mena: EUR
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Deň vydania: 08.04.2022

Súpisová hodnota majetku: 2,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3615/101, druh: orná pôda, vo výmere 152 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3627/1, druh: orná pôda, vo výmere 454 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 21,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 21,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3627/3, druh: orná pôda, vo výmere 154 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 7,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 7,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3627/4, druh: orná pôda, vo výmere 142 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 6,70
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 6,70 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3656, druh: orná pôda, vo výmere 625 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 19,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 19,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3720, druh: orná pôda, vo výmere 767 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 24,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 24,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3759/1, druh: orná pôda, vo výmere 18 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 0,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 0,60 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3759/2, druh: orná pôda, vo výmere 539 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 16,80
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 16,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3759/3, druh: orná pôda, vo výmere 838 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 26,20
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 26,20 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3759/4, druh: orná pôda, vo výmere 367 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 11,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 11,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3783, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 447 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 14,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 14,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3787, druh: orná pôda, vo výmere 1137 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica, okres
Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 5525
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 35,50
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 35,50 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3586/101, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 115394 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec
Nová Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7142
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 1.202,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.202,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3586/103, druh: lesný pozemok, vo výmere 48138 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7142
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 1.504,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.504,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2664/1, druh: orná pôda, vo výmere 2581 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7146
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 26,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 26,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2664/2, druh: orná pôda, vo výmere 451 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7146
spoluvlastnícky podiel: 1/192
suma: 4,70
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 4,70 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3653, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 424 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová
Bystrica, okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7368
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 13,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 13,25 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3789/2, druh: orná pôda, vo výmere 2811 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7368
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 87,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 87,80 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3627/2, druh: orná pôda, vo výmere 595 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 7369
spoluvlastnícky podiel: 1/64
suma: 18,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 18,60 EUR

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K021029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 850/15, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/240/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/240/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 049 01 Nitra, IČO: 44 915 691 správca dlžníka: Alžbeta Gajdošová,
bytom Kamenná 850/15, 951 97 Žitavany, Slovenská republika, dát. nar.: 3. 12. 1982 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Alžbeta Gajdošová

K021030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrišek Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zálužie 160, 951 24 Malé Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/243/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 3. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44915691 (ďalej len „správca“), správca dlžníka:
Dávid Imrišek, Malé Zálužie 160, 951 24 Malé Zálužie, nar.: 1. 6. 1992 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s
§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
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I. Predmet predaja:
Popis
Renault 19

Rok výroby
1991

VIN
VF1B53F0506720233

Stav opotrebovanosti
Neznámy

Spoluvlastnícky podiel
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Dávid
Imrišek – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 44915691. V prípade, ak záväzná ponuka bude
zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ Dávid Imrišek – ZÁVÄZNÁ
PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 70,- €
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
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IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 8330 0000 0025 0178 5685, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 0163,
Poznámka: PK Dávid Imrišek, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Dávid Imrišek

K021031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrišek Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zálužie 160, 951 24 Malé Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/243/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica
Cintorínska
Cintorínska

Číslo
2831/21
2831/21

Obec
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma
165,- €
165,- €

SKP, k.s., správca dlžníka Dávid Imrišek

K021032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2022 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, správca majetku dlžníka: Daniela Balogová, nar. 16.05.1970,
bytom Nitra, 949 01 Nitra, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra č. k. 30OdK/70/2022 na
základe Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 01.04.2022, týmto o z n a m u j e, že v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, 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 vo veci č.k. 30OdK/70/2022 S1932 v kancelárii správcu na adrese: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadam podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom
na: michaela.vadkerti@gmail.com , príp. telefonicky na tel. č: +421 907 738 054.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti , správca

K021033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2022 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie : Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové
Zámky, spravujúca majetok dlžníka: Daniela Balogová, nar. 16.05.1970, bytom Nitra, 949 01 Nitra, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je :
SK05 0900 0000 0051 5715 3323 , SWIFT: GIBASKBX

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 702022 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellnerová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 252/163A, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/125/2021 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/125/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 28OdK/125/2021 – 18 zo dňa 02.07.2021, ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Eva Kellnerová, nar. 01.12.1962, bytom Hlavná 252/163A,
951 76 Tesárske Mlyňany.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“): „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2021 dňa 20.09.2021, následne
bol súpis doplnený o novú súpisovú zložku. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 228/2021 dňa 29.11.2021.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2022 dňa
15.03.2022.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Eva Kellnerová, nar. 01.12.1962, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Eva Kellnerová, nar. 01.12.1962, občan
SR, vedený pod sp. zn. 28OdK/125/2021 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 05.04.2022
Ing. Jozef Kulich, správca

K021035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičóová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 295, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2022 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/14/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alžbeta Čičóová, nar.: 10.06.1961, bytom: 943 65
Kamenica nad Hronom 295, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod spis. značkou: 23OdK/14/2022,
týmto v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, a preto sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle §-u 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Nitre dňa 05.04.2022
Mgr. Peter Páll, správca

K021036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacher Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhliská 91, 935 05 Uhliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/3/2022 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/3/2022
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. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zdenko Pacher, nar.: 09.02.1965, bytom: 953 05 Uhliská
91, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod spis. značkou: 30OdK/3/2022, týmto v zmysle ust. §-u 167v
ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a preto sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
dlžníka v zmysle §-u 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Nitre dňa 05.04.2022
Mgr. Peter Páll, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K021037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Nehnuteľnosti:
Okres: Levice
Obec: Iňa
Katastrálne územie: Iňa
LV č.: 493
- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera v m2: 298, podiel
1625/51416,
- parcela reg. „C-KN“ č.: 100/7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera v m2: 1153, podiel 1625/51416,
Nebytový priestor so súpisným číslom 55, vchod číslo 55, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, podiel 1/1
súpisová hodnota: 4400€
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com

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

K021038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhomkole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Osobné vozidlo:
- Škoda Octavia Combi r.v.: 1999, VIN číslo: TMBGP41UY2298801, ŠPZ: LV-277FV
Súpisová hodnota: 500€
(ďalej

len

„Predmet

ponukového

konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K021039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká komárňanská 1214/21, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/36/2022 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/36/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Soňa Rácová, nar. 05.08.1977, bytom Dvory nad Žitavou, Veľká
Komárňanská 1214/21, podnikajúca pod obchodným menom: Soňa Rácová, so sídlom (s miestom podnikania)
Dvory nad Žitavou, Veľká komárňanská 1214/21, IČO: 52945251 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov
dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok, konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa ust. § 167b ods.
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.

K021040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 75, 935 35 Iňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 302 825
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2022 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhomkole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
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Mobliný telefón
- XIAOMI Redmi Note 9 PRO, Výrobné číslo: 8674070512975/00, Evidenčné číslo: 867407051291283/00
Súpisová hodnota: 180€
(ďalej

len

„Predmet

ponukového

konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
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- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.:
27OdK/48/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K021041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kasášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1960
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/51/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/51/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Výťažok zo všeobecnej podstaty: 1.076,02,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady:

Odmena SKP podľa §17; 6% x 1076,02 = 64,56,- EUR

Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa §24 a) 0,1x 61 = 6,10,- EUR

Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa §24 a) 0,5x 8 = 4,- EUR

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa §24b) ods. e); 22x30 = 660,- EUR

Celková výška nákladov predstavuje: 734,66,- EUR

Suma čistého výťažku predstavuje: 1076,02 – 734,66 = 341,36,- EUR

Do konkurzu sa prihlásili:

Union – zdravotná poisťovňa, prihlásená suma: 97,26,- EUR
Poštová banka, prihlásená suma: 9.211,49,- EUR
Proficredit Slovakia, prihlásená suma: 1.763,34,- EUR

Celková suma prihlásených pohľadávok: 11.072,09,- EUR

Rozdelenie čistého výťažku:

suma čistého výťažku
341,36 EUR
_________________ = 0,0308306 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť výťažku
11.072,09 EUR
pre veriteľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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celková zistená suma

Č.
1.
2.
3.

Nezabezpečený Veriteľ
Union – zdravotná poisťovňa
Poštová banka, a.s.
Proficredit Slovakia
Spolu

Zistená Suma
97,26,9.211,49,1.763,34,11.072,09,-

Uspokojenie
2,99,- EUR
283,99,- EUR
54,38,- EUR
341,36,- EUR

K021042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Gyepes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maláš 209, 935 67 Málaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/15/2022 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/15/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/15/2022 zo dňa 25.1.2022 konkurz na majetok
dlžníka : Irena Gyepes, nar. 02.01.1976, bytom Málaš 209, 935 67 Málaš a súčasne ustanovil do funkcie
správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky. Uznesenie
OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 21/2022 dňa 1.2.2022. Základná lehota na prihlásenie pohľadávok skončila :
19.3.2022.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.9.2021 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, Vyjadrenia
dlžníka, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Irena Gyepes, nar. 02.01.1976, bytom Málaš
209, 935 67 Málaš k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Irena Gyepes, nar. 02.01.1976, bytom Málaš
209, 935 67 Málaš vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 30OdK/15/2022, v zmysle § 167v ods. 1
ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 5.2. 2022

K021043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Krškany 124, 934 01 Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1957
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/264/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Helena Horniaková, nar. 28.06.1957, bytom Veľké
Krškany 124, 934 01 Krškany (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložka majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 66/2022 zo dňa 05.04.2022, K020259.
Konkrétne sa jedná o nasledovný súbor nehnuteľných vecí:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
E-KN 614/ 3
orná pôda
E-KN 1342
orná pôda
E-KN 1343
orná pôda
E-KN 1660
orná pôda
E-KN 1722
orná pôda

Pozemky
Výmera v m2
254
169
284
6269
2054

LV č.
721
721
721
721
721

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Hronské Kľačany, Hronské Kľačany
SR, Hronské Kľačany, Hronské Kľačany
SR, Hronské Kľačany, Hronské Kľačany
SR, Hronské Kľačany, Hronské Kľačany
SR, Hronské Kľačany, Hronské Kľačany

Spoluvl. podiel
5/540
5/540
5/540
5/540
5/540

Hodnota v EUR*
2,02
1,34
2,26
49,79
16,31

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovný súbor nehnuteľných vecí:
· pozemkov orná pôda - „KN-E“ parc. č. 614/ 3 - 254 m2, 1342 - 169 m², 1343 - 284 m², 1660 - 6269 m²,
1722 - 2054 m², ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 721 vedenom Okresným úradom Levice,
katastrálny odbor, obec Hronské Kľačany, katastrálne územie Hronské Kľačany,
v spoluvlastníckom podiele 5/540 k celku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
28OdK/264/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 71,71 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
28OdK/264/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

238

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K021044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gyöngyike Gáspárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 2657/42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/25/2022 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/25/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 30OdK/25/2022 zo dňa 08.02.2022 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Gyöngyike
Gáspárová, nar. 12.08.1970, bytom Komárňanská 2657/42, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil mňa
Mgr. Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 31/2022 dňa 15.02.2022.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 05.04.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Gyöngyike Gáspárová, nar. 12.08.1970, bytom
Komárňanská 2657/42, 946 03 Kolárovo.
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. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
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.
V Jarku, dňa 05.04.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K021045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kalivoda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 956 07 Malé Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/37/2022 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/37/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 27OdK/37/2022 zo dňa 09.02.2022 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Stanislav Kalivoda, nar. 16.03.1979, bytom Obec Malé Ripňany, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav
Kalivoda, so sídlom Malé Ripňany č. 244, IČO: 46005323 (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil mňa Mgr. Viliama
Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
32/2022 dňa 16.02.2022.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 05.04.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Stanislav Kalivoda, nar. 16.03.1979, bytom Obec Malé
Ripňany, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Kalivoda, so sídlom Malé Ripňany č. 244, IČO:
46005323.
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. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
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.
V Jarku, dňa 05.04.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K021046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Motylová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážského brehu 157/13, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/21/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/21/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Motylová, nar. 01.06.1963, bytom Komárno,
Vážskeho behu č. 157/13, týmto v súlade s § 167j ods. 1 ZoKR v spojení s § 76 ods. 2 ZoKR zverejňuje súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty:

Súpisová zložka majetku č. 1
Popis: Pozemok, druh pozemku: trvalý trávny porast, parcelné číslo: 947/1, register: „E“, výmera: 907 m2,
zapísaný na LV číslo: 7806, parcelu prekrýva parcela registra „C“
Deň zapísania do súpisu: 05.04.2022
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZoKR (majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoluvlastnícky podiel: 4/32 k celku
Miesto, kde sa majetok nachádza: štát: Slovenská republika, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne
územie: Komárno
Obydlie: Nie
Súpisová hodnota: 226,75 EUR

Súpisová zložka majetku č. 2
Popis: Pozemok, druh pozemku: trvalý trávny porast, parcelné číslo: 948/1, register: „E“, výmera: 619 m2,
zapísaný na LV číslo: 7806
Deň zapísania do súpisu: 05.04.2022
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZoKR (majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu)
Spoluvlastnícky podiel: 4/32 k celku
Miesto, kde sa majetok nachádza: štát: Slovenská republika, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne
územie: Komárno
Obydlie: Nie
Súpisová hodnota: 154,75 EUR

Mgr. Ladislav Barát, správca

K021047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Balta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 32, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/21/2022 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka Tibor Balta, nar. 26.05.1961, bytom Štúrovo, 943 01 Štúrovo v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/21/2022, týmto oznamuje, že v predmetnom
konaní nebol zistený nijaký majetok podliehajúci konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Tibor Balta, nar. 26.05.1961, bytom Štúrovo, 943 01 Štúrovo, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K021048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Kálmán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 544, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2022 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/38/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
28OdK/38/2022-18 zo dňa 14.2.2022, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mikuláš Kálmán, nar.
31.01.1973, bytom Neded 544, 925 85 Neded (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 19.2.2022 zverejnením v OV 34/2022 dňa 18.2.2022 pod
značkou K010364.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mikuláš Kálmán, nar.
31.01.1973, bytom Neded 544, 925 85 Neded zrušuje.
V Leviciach, dňa 6.4.2022
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca 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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K021049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burdi Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 374, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/17/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/17/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alexander Burdi, nar. 25.07.1963, bytom Zlatná na
Ostrove 104, 946 12 Zlatná na Ostrove oznamuje, že dlžník je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na
LV č. 2351 a podielovým vlastníkom na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 133 nachádzajúcich sa v okrese
Komárno, obec Zlatná na Ostrove, k.ú. Zlatná na Ostrove. Dotknutý majetok dlžníka je v návrhu na vyhlásenie
konkurzu označený ako obydlie dlžníka. Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 66/2022 zo dňa 05.04.2022.

Podľa § 167o ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov: „Obydlie
dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné
uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí
odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec
nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.“

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa výpočtov správcu by z výťažku po odčítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov má správca za to,
že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, a to s poukazom na vyššie citované ustanovenie. V nadväznosti na
uvedené vyzývame veriteľov, aby najneskôr v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku predložili znalecký posudok a uhradili preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby, inak správca pristúpi k zrušeniu konkurzu.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K021050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Madleniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 380 / 107, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/162/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/162/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením, č. k. 23OdK/162/2021 zo dňa 30.08.2021 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Richard Madleniak, narodený 16.07.1970, bytom Robotnícka 380/107, 946 56 Dulovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Richard Madleniak - MADLENIAK - DREVOVÝROBA, s miestom podnikania Robotnícka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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120, 946 56 Dulovce, IČO: 17 597 978, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2018 (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 171/2021 zo dňa 06.09.2021, K044588.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
01.07.2021, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 01.07.2021,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 21.09.2021 a vlastného šetrenia Správca
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Richard
Madleniak, narodený 16.07.1970, bytom Robotnícka 380/107, 946 56 Dulovce, podnikajúci pod obchodným
menom: Richard Madleniak - MADLENIAK - DREVOVÝROBA, s miestom podnikania Robotnícka 120, 946 56
Dulovce, IČO: 17 597 978, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2018, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Richard Madleniak, narodený 16.07.1970,
bytom Robotnícka 380/107, 946 56 Dulovce, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Madleniak MADLENIAK - DREVOVÝROBA, s miestom podnikania Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, IČO: 17 597 978, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2018, zrušuje.

V Nitre, dňa 05.04.2022
LEGES Recovery k.s., správca

K021051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Bánosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovce 379, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka Andrea
Bánosová v zmysle ustanovenia § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov „ďalej len ZKR“
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Andrea Bánosová, nar. 23.04.1969, bytom Andovce 379, 941
23 Andovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/102/2020 týmto zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 2 ZKR - Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu.
V Obchodnom vestníku č. 227/2021 zo dňa 26.11.2021 (K063867) správca dlžníka zverejnil oznámenie Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, súčasťou ktorého bol nižšie uvedený
nehnuteľný majetok dlžníka:
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Číslo
Typ súpisnej
Ulica
a Číslo bytu
súpisovej
Štát,
Spoluvlastnícky
položky
orientačné a
číslo
položky
Obec
podiel
majetku
číslo
poschodia
majetku

7

Stavba - byt,
nachádzajúci
sa v bytovom
dome
SR,
evidovanom na Nové
parcele
číslo Zámky
6927/22,
súpisné číslo
5188

P.Blahu
5188/7, 940 Byt č.
01
Nové 1.p.
Zámky

4,

1/1

Deň vydania: 08.04.2022

Podiel
na
spoločných
Názov
Súpisová
častiach, na
číslo
katastrálneho
hodnota Poznámka
spoločných
LV
územia
majetku
zariadeniach
domu

6137/331810

Nové Zámky

9923

80 000,00 Nehnuteľnosť
€
v BSM

Dôvod zapísania súpisovej položky č. 7 - Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - §167h ods. 1
ZKR.
Do kancelárie správcu dlžníka bola doručená Námietka zápisu do súpisu konkurznej podstaty zo dňa 01.04.2022.
Vzhľadom na vyššie uvedené, správca dlžníka týmto zverejňuje predmetnú námietku voči zapísaniu vyššie
uvedenej súpisovej položky majetku č. 7 do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
1. Osoba, ktorá podala námietku – p. Norbert Bános, bytom Pavla Blahu 7, 940 01 Nové Zámky, zast.
Mgr. Štefan Krnáč, advokát.
2. Dôvody námietky - „V zmysle § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
podávame námietku zapísania tohto majetku do súpisu nakoľko tento majetok nemal byť zapísaný do
súpisu, nakoľko nie je vo vlastníctve úpadkyne. Uvedený majetok už nepatril do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, nakoľko manželstvo zaniklo dňa 21.04.2011 (rozsudok Okresného súdu Nové
Zámky zo dňa 7.4.2011, právoplatný dňa 21.4.2011) a týmto dňom zaniklo aj bezpodielové
spoluvlastníctvo. Na základe Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa
06.09.2011 bolo dohodnuté, že majetok zapísaný do súpisu patrí do výlučného vlastníctva Norberta
Bánosa, a týmto došlo k vyporiadaniu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve.“
S celým obsahom námietky voči zapísaniu majetku do súpisu je možné sa bližšie oboznámiť zo správcovského
spisu, v ktorom je námietka založená. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
gasparovicova.spravca@gmail.com.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 2 ZKR: ,,Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u
správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom
vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na
zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.“
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K021052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Siekeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krškany 22, 934 01 Malé Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/69/2022 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/69/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
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sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v
súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“).

Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to Art. 54 of the European Parliament and the
Council /EU/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings („Regulation“).

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.mája 2015 o insolvenčnom
konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“), ako správca dlžníka: Peter Siekeľa, nar. 03.01.1958, bytom
Krškany 22, 934 01 Malé Krškany (ďalej len „dlžník") Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.
zn. 31OdK/69/2022-20 zo dňa 30.3.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to Art. 54 of the European Parliament and the Council /EU/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings („Regulation“) as the bankruptcy trustee of the Debtor: Peter Siekeľa, date of
birth 3rd of January 1958, place of domicil Krškany 22, 934 01 Malé Krškany (hereinafter only „the
Debtor") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Nitra, No.
31OdK/69/2022-20 dated 30th of March 2022 bankruptcy was declared on the Debtor's estate.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 6.4.2022 zverejnením v OV 66/2022 dňa 5.4.2022 pod značkou
K020091.
The
bankruptcy
was
declared
on
6th
of
April
2022
publication
in
OV
66/2022
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 5th of April 2022 brand
K020091.

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.

The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.

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

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Mgr.
Henrieta Slavkovská, správca, Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, 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 address: Mgr. Henrieta Slavkovská, with
residence at Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).

Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

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

247

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

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 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).

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. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
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
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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).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

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

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
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
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
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application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 Art. 54 of the European Parliament and the Council /EU/ No.
2015/848 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.

Levice, 6.4.2022

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K021053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Siekeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krškany 22, 934 01 Malé Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/69/2022 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/69/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Peter Siekeľa, nar. 03.01.1958, bytom Krškany 22, 934 01 Malé Krškany (ďalej len „dlžník“),
týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v SLSP, a.s.
ako účet č. SK70 0900 0000 0002 2389 1912. Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (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.
§ 32 ods. (3) 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.
§ 32 ods. (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
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popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
§ 32 ods. (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.
§ 32 ods. (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.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K021054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bergendi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce bez orient./súp. č., 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: František Bergendi, nar. 20.09.1966, bytom 925 81 Diakovce, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom František Bergendi, s miestom podnikania Kráľová nad Váhom 68, 925 91 Kráľová nad
Váhom, IČO: 35368896, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, počas úradných hodín správcu, pondelok
až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné
si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 915 342 848 alebo elektronicky na e-mailovej adrese office@akdobis.sk.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K021055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bergendi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce bez orient./súp. č., 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/66/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: František Bergendi, nar. 20.09.1966, bytom 925 81 Diakovce, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom František Bergendi, s miestom podnikania Kráľová nad Váhom 68, 925 91 Kráľová nad
Váhom, IČO: 35368896, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť predddavok na trovy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

251

Obchodný vestník 69/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v tvare IBAN: SK23 1111 0000 0010 3812
9007.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K021056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r. o. „v likvidácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5985/6A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2021 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu ZLATNER, spol. s r. o. v likvidácii, so sídlom
Hronská 5985/6A, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919, sp. zn . 31K/8/2021 (ďalej len „Úpadca“), nasledovnú
pohľadávku veriteľa Ing. Ivan Šimoník, trvale bytom Veľké Krškany 400, 934 01 Krškany (ďalej len „Veriteľ“),
doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
137.
pohľadávka Veriteľa prihlásená prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č 1 pohľadávka č. 1
v celkovej výške 5.353,69 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K021057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 541, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/241/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/241/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata

Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata

Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata

Názov

Deň vylúčenia
zo súpisu

Osobné motorové vozidlo zn. Škoda FAVORIT 136L, r.v. 1989, farba hnedá,
e.č. KN740AM, stav tachometra neznámy, celkový stav neznámy, súpisová
05.04.2022
hodnota 200,- EUR
Osobné motorové vozidlo zn. Opel FRONTERA,, r.v. 2000, farba šedá, e.č.
KN103EM, stav tachometra neznámy, celkový stav neznámy, súpisová
05.04.2022
hodnota 1500,- EUR
Osobné motorové vozidlo zn. Mercedes Benz A160, r.v. 2005, farba šedá, e.č.
KN535FH, stav tachometra neznámy, celkový stav neznámy, súpisová
05.04.2022
hodnota 1500,- EUR

Dôvod
vylúčenia
Vozidlo
neexistuje
Dlžník vozidlo
nevlastní
Dlžník vozidlo
nevlastní
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Mgr. Erik Štorek, správca

K021058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bergendi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce bez orient./súp. č., 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/66/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
František Bergendi, nar. 20.09.1966, bytom 925 81 Diakovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom František Bergendi, s miestom podnikania Kráľová nad Váhom 68, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO:
35368896 (ďalej ako "dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol uznesením Okresného súdu Nitra, č. k.
31OdK/66/2022 - 20 zo dňa 30.03.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 66/2022 dňa 05.04.2022,
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova
3, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až
6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde
(§167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik 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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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).
According to the Direction of European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of debtor František Bergendi, born on: 20.09.1966, resided: 925 81 Diakovce, DBA František Bergendi,
seated Kráľová nad Váhom 68, 925 91 Kráľová nad Váhom, ID Nr: 35368896 (hereinafter as "debtor") is my
responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No. 31OdK/66/2022 - 20 dated on
the 30.03.2022, which was published in the Commercial bulletin No. 66/2022 from the 05.04.2022, where the
court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed JUDr. Marián Dobiš, Sládkovičova 3, 949
01 Nitra, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign creditors who have their domicile or
registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
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 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
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secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. 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 cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Marián Dobiš, správca/trustee

K021059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Takács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Fučíka 395/31, 935 32 Kalná nad Hronom - Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/158/2021 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/158/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Miroslav Takács, nar. 31.05.1971, bytom Júliusa Fučíka
395/31, 935 32 Kalná nad Hronom - Kálnica v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
29OdK/158/2021, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.
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K021060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Kovačic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1443/3, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/192/2021 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/192/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka - Norbert Kovačic, nar. 04.07.1979, bytom Komenského 1443/3,
947 01 Hurbanovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Norbert Kovačic, s miestom
podnikania Komenského 1443/3, 947 01 Hurbanovo, IČO: 44 702 205 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, č. k. 28OdK/192/2021, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol
byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.

K021061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Dubská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 159/37, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1960
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/16/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/16/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Tatiana Dubská, nar. 08. 02. 1960,
bytom: Mlynská 159/37, 936 01 Šahy, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so
sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky v celkových sumách 1 741,75 €,
1 138,54 € a 3 673,98 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 6 – 8,
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so
sídlom: Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky v celkových sumách 1 741,75 €,
1 138,54 € a 3 673,98 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 9 – 11.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K021062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Bíróová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 168, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/214/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/214/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Nikoleta Bíróová, nar. 20.08.1995, bytom 168,
Zlatná na Ostrove, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/214/2021 týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Nikoleta Bíróová, nar. 20.08.1995, bytom 168, Zlatná
na Ostrove sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K021063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Halászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 169, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/65/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/65/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Monika Halászová, nar. 15.03.1977, bytom
Sikenička 169, 943 59 Sikenička, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Monika Halászová, s
miestom podnikania Sikenička 169, 943 59 Sikenička, IČO: 51 264 307, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, č. k. 30OdK/65/2021 týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Monika Halászová, nar. 15.03.1977, bytom Sikenička 169, 943 59 Sikenička, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Monika Halászová, s miestom podnikania Sikenička 169, 943 59
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Sikenička, IČO: 51 264 307 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov,
rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka
zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K021064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podsklan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/53/2020 z 20.02.2020 zverejneným 27.02.2020 v Obchodnom
vestníku 40/2020 súd vyhlásil na majetok dlžníka: Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962, bytom Svätourbanská
127/38, 949 11 Nitra - Zobor konkurz a ustanovil do funkcie správcu Slovenskú insolvenčnú k.s., so sídlom
kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1552.
Zistený majetok dlžníka bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
187/2020 vydanom 29.09.2020, K071896.
Správca v Obchodnom vestníku 45/2022 vydanom 07.03.2022, K013834 oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
Zo speňaženia oddelenej podstaty bol dosiahnutý výťažok vo výške 5.300,- EUR, odmena správcu z výťažku
podľa ust. § 22 ods. 1 VYHLÁŠKY Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len Vyhlášky) vo výške 778,60 EUR, paušálna náhrada nákladov za prácu s registrom
úpadcov podľa ust. § 24a Vyhlášky vo výške 6,10 EUR, paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
správcu podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky za mesiace október 2020 až apríl 2022 vo výške 570,- EUR, súdny
poplatok vo výške 10,50 EUR, notársky poplatok vo výške 252,86 EUR, poplatky za vedenie účtu od 10/2020 do
04/2022 vo výške 133,- EUR, kancelárske potreby vo výške 3,- EUR. Uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. suma vo výške 3.545,94 EUR.
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K021065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podsklan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1962
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/53/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Slovenská insolvenčná k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Podsklan, nar. 30.09.1962, bytom
Svätourbanská 127/38, 949 11 Nitra - Zobor, 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 platnom znení (ďalej len „ZKR“) bez
zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa ustanovení §
167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K021066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapec Sebastián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 1600/5, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/2/2022 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/2/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Sebastián Knapec, nar.
16.06.1996, trvalý pobyt T. Vansovej 1600/5, 010 08 Žilina, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.
zn. 1OdK/2/2022, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- MINIHOTOVOST, SE, so sídlom: Náměstí T. G. Masaryka č. 2392/17, Břeclav, Česká republika, IČO: 043
55 211, doručená dňa 04.04.2022 ako prihláška pohľadávky por. č. 1 zo dňa 04.04.2022, celková prihlásená
suma: 747,88 EUR.

V Žiline, dňa 04.04.2022
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K021067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 122, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1994
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/24/2022 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/24/2022

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

259

Obchodný vestník 69/2022
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.04.2022

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Veronika Miková,
Fačkov 122, 013 15 Rajecká Lesná, nar.: 9. 7. 1994, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Daxnerova 9, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk

K021068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 122, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1994
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/24/2022 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/24/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Veronika Miková, Fačkov
122, 013 15 Rajecká Lesná, nar.: 9. 7. 1994 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný
súd Žilina, sp. zn. 1OdK/24/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30. 3. 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: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, 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-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Veronika Miková, Fačkov 122, 013 15 Rajecká Lesná, born.: 9. 7. 1994 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Žilina (District Court), No.
1OdK/24/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 30. 3. 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: SKP, k.s., Daxnerova 9, 010 01
Žilina, IČO: 44 915 691 or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special 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 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). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
V Žiline, dňa 5. 4. 2022
In Žilina, 5. 4. 2022
SKP, k.s., správca Veronika Miková
SKP, k.s., trustee Veronika Miková

K021069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fačkov 122, 013 15 Fačkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1994
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/24/2022 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Veronika Miková,
Fačkov 122, 013 15 Rajecká Lesná, nar.: 9. 7. 1994, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 0297; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Veronika Miková

K021070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čížik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Houdeka 1923/46, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/189/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/189/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Peter Čížik, nar. 25.03.1974, Ivana Houdeka 1923/46, 034 01
Ružomberok týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok vo vlastníctve dlžníka zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 5/2021, dňa 11.01.2021:
Por. číslo

Hlavná kategória

324

hnuteľná vec

Názov / Popis
súpisová hodnota majetku
Motorové osobné
vozidlo zn.
VOLKSWAGEN
PASSAT
EČ:
RK739BP
VIN:
WVWZZZ3BZ3E366756
druh
karosérie:
AC
kombi
kategória:
M1 100 EUR
farba:
biela
dátum
prvej
evidencie
vozidla
(rok
výroby):
2003
spoluvlastnícky
podiel:
1/4
stav opotrebovanosti: neznámy

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

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

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
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Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 1. kole predstavuje 100 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK14 0900 0000 0051 7117 3056

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „9OdK/189/2018 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „9OdK/189/2018 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 22.04.2022 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
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Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K021071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gulčíková Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/122/2021 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/122/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Dominika Gulčíková, nar.: 20.05.1993, trvale bytom: Okružná 148/9,
022 04 Čadca - U Hluška týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
dlžníka zverejnenom v OV č. 11/2022 zo dňa 18.01.2022.
I. PREDMET PREDAJA:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: CA951BV, rok výroby: 1999,
farba: červená
Súpisová hodnota majetku: 400,00 EUR
Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr. Mária
Cabadajová, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové konanie – 2OdK/122/2021 Dominika Gulčíková“; záujemcovia môžu doručiť ponuku správcovi aj do elektronickej schránky cez portál
www.slovensko.sk. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu vedený v SLSP, a.s.,
pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052 v lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu
cenu, rozhoduje žreb správcu.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu,
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
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podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba
fotokópiu občianskeho preukazu,
v prípade záujemcu - fyzickej osoby súhlas so spracovaním osobných údajov.

III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. O
výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v obchodnom
vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu, že oprávnená osoba
nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný žiadnou z ponúk, ak
všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.
V Žiline dňa 05.04.2022
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K021072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobárik Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1064/45, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/123/2021 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/123/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Robert Hrobárik, nar. 27.04.1970, trvale bytom: Gorkého 1064/45, 036 01
Martin - Podháj, do 21.09.2012 podnikajúceho pod obchodným menom: Robert Hrobárik - ROBOGUL, s miestom
podnikania: Dolná 2, 943 01 Štúrovo, IČO: 33 665 451 týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 23/2022 zo dňa 03.02.2022.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: zbraň - guľovnica opakovacia CZ 550, kaliber zbrane 8 x 57 JS
Súpisová hodnota majetku: 300,00 EUR
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové kolo – 2OdK/123/2021 Robert Hrobárik“; záujemcovia môžu doručiť ponuku správcovi aj do elektronickej schránky cez portál
www.slovensko.sk. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 v lehote na predkladanie ponúk. Rozhoduje
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vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu. Záujemcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom
zbrojného preukazu, ktorý ju oprávňuje držať alebo nosiť zbrane v rozsahu ustanovenom pre príslušnú
skupinu zbrojného preukazu alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom
zbrojnej licencie, ktorá ju oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane a držať ich v rozsahu ustanovenom
pre príslušnú skupinu zbrojnej licencie.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní,
· kópia zbrojného preukazu záujemcu (fyzická osoba) alebo zbrojnej licencie záujemcu (fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba),
· v prípade záujemcu - fyzickej osoby súhlas so spracovaním osobných údajov.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.

Kontaktné údaje:
e-mail: filip.durajda@gmail.com
t. č.: 0911 689 346

V Žiline dňa 05.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K021073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Breyer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka -, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/6/2022 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/6/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca ruší zverejnenie v Obchodnom vestíku č. 65/2022 zverejnené dňa 04.04.2022 pod K019942 v plnom
rozsahu.
JUDr. Alena Balážová - správca
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K021074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Švajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 467, 023 52 Olešná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Ing. Miroslav Švajda, nar. 03.01.1964,
trvale bytom Staškov 467, 023 52 Olešná, občan SR, v konkurznom konaní vedenom voči úpadcovi pred
Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3K/8/2016, týmto 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“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96
ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K021075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Breyer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka 69, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/6/2022 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/6/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ 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.
V konkurznom konaní 3OdK/105/2020 dlžníka – Marián Breyer, nar.: 20.10.1980, trvale bytom: Likavka 69,
034 95 Likavka, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúci pod obchodným menom: Marián
Breyer, s miestom podnikania: Likavka 69, 034 95 Likavka, IČO: 43 261 965 bola po uplynutí základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovacej 45-dňovej lehoty, ktorá uplynula dňom 25.03.2022 správcovi doručená dňa 29.03.2022 prihláška
pohľadávky veriteľa :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom: Československej armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 24 785 199
Správca oznamuje, že podľa ust.§ 167l, ods.3, tretej vety ZoKR pohľadávku veriteľa KRUK KRUK Česká
a Slovenská republika s.r.o., so sídlom: Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
24 785 199 zapísal pod por.č. 5K/ 5 v celkovej výške 535,16 € a súčasne oznamuje, že odo dňa účinnosti
tohto zverejnenia začne plynúť veriteľom 30-dňová lehota na popieranie uvedenej prihlásenej pohľadávky.
JUDr. Alena Balážová - správca

K021076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksi Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za mlynom 10664 / 21, 950 50 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2021 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Norbert Paksi, nar. 05.04.1974, bytom: Za mlynom 10664/21,
Bratislava - Vajnory v súlade s ust. §92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, zverejnený
v OV50/2022 zo dňa 14.03.2022, súpisová zložka majetku pod č. 1:
Predmet ponukového konania:
Motocykel zn. BMW C650 GT, VIN: WB1013302DZZ71347, rok výroby: 2013, farba: strieborná metalíza, počet
KM: 8048, zdvihový objem valcov: 647cm3, výkon: 44kW, prevodovka: CVT/1. technický stav: jazdené, technický
stav primeraný veku a najazdeným KM. Poznámka: Motorka vymenenú batériu a platnú STK do
03.02.2024. Súpisová hodnota majetku: 6.500,00 € [výška zálohy: 1.950,00 €].
Minimálna výška ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania je stanovená na 100% jeho
súpisovej hodnoty, tzn. 6.500,00 EUR.
Lehota na predkladanie záväznej ponuky:
Záujemcovia svoje ponuky predložia v písomnej forme v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia
ponukového konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom
zverejnení v Obchodnom vestníku), ktoré zašlú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – 3K/8/2021 – neotvárať“.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

identifikáciu záujemcu v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu;
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem;
výšku ponúknutej kúpnej ceny v EUR [minimálne 100% súpisovej hodnoty];
číslo bankového účtu záujemcu;
doklad o zložení zálohy vo výške 1.950,00 € na účet konkurznej podstaty;
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podpis záujemcu;
kontaktný email a tel. číslo.

Bankový účet na zloženie zálohy na kúpnu cenu:
Banka: VÚB, a.s., č. ú. IBAN: SK96 0200 0000 0044 7757 8553
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „záloha + identifikácia záujemcu“.
Ostatné podmienky ponukového konania:
·
·
·
·

Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, neúplné ponuky, ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať
požadované náležitosti uvedené v tomto oznámení, alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude nižšia
ako 100% súpisovej hodnoty ponúkaného majetku;
Správca je oprávnený ponukové konanie zrušiť;
Záloha zložená úspešným záujemcom bude započítaná na kúpnu cenu;
Majetok - predmet ponukového konania sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky
náklady súvisiace s jeho odvozom a registráciou na príslušnom dopravnom inšpektoráte hradí kupujúci.

Termín obhliadky predmetu ponukového konania sa uskutoční dňa 18.04.2022 v čase od 10:00 - 11:00 hod.
Miesto obhliadky: Ubytovňa Prima, Ivánska cesta 15, 82104 Bratislava, vstup na parkovisko z ul.
Vietnamská.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Víťazom ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Radovan Birka, správca

K021077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jedinák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 777, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/90/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/90/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Martin Jedinák, nar. 20.03.1979, trvale bytom Vyšná Korňa 777, 023 21
Korňa, podnikajúci pod obchodným menom Martin Jedinák, s miestom podnikania Vyšná Korňa 777, 023 21
Korňa,
IČO:
41 971 671
(ďalej
aj
ako
len
„Dlžník“)
v
súlade
s ustanovením
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.
1. Predmet verejného ponukového konania
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Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je
zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Volswagen Passat, VIN:WVWZZZ3BZ1E107702, EVČ: CA513DN; Rok
výroby: 2000; Súpisová hodnota majetku: 800,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ku dňu
vyhlásenia konkurzu t. j. 15.09.2021 (§ 167i ods. 1 ZKR).
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.
4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie
miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak,
aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna
k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ Ponukové konanie Martin Jedinák“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
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Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.
8. Osobitné ustanovenia
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K021078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Firek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2022S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Firek, nar. 27.07.1972, 022 01 Čadca, podľa ust. 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K021079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro Sport s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 428 993
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4:
pohľadávka v celkovej výške 2.394,06 Eur.
Dátum zapísania pohľadávky: 05.04.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K021080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molitorisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtaššáková 840, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 089 552
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/68/2017/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/68/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Pozemky,
registra “E“
Por. č.
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

parcely
Parcela reg. „E“
Výmera
Druh pozemku
číslo
v m2
Trvalý
trávny
2663
35
porast
Trvalý
trávny
2664
347
porast
Trvalý
trávny
2860
16
porast
5775
Orná pôda
159
5937
Orná pôda
3
5888
Orná pôda
68
5960
Orná pôda
110
Trvalý
trávny
6129
271
porast
Trvalý
trávny
6134
269
porast
Trvalý
trávny
6141
80
porast
Trvalý
trávny
6142
246
porast
Trvalý
trávny
6742
994
porast
Trvalý
trávny
6743
898
porast

LV č. Spoluvlastnícky podiel

Katastrálne
územie

2272

901/ 999999

Hladovka

2273

900/ 999999

Hladovka

2280

1/12

Hladovka

2394

1/12

Hladovka

2428
2443

1/2
1/18

Hladovka
Hladovka

2457

1985/ 999999 a 1052/
999999

Hladovka

Hodnota
EUR
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2493

3066/ 999999 a 1052/
999999
1985/ 999999 a 824/
999999

Katastrálne
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Oravice
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1/60

Oravice

LV č. Spoluvlastnícky podiel

Spolu položky 4-254 v hodnote 1335,25 EUR
Spolu položky 512-539 v hodnote 464,75 EUR
Mgr. Miroslava Šufáková, správca
aktualizovaný dňa 5.4.2022

K021081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kmeťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sereď 0, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2021 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor 12, Želiezovce, IČO: 00 738 298
Prihláška pohľadávky: prihláška nezabezpečenej pohľadávky v sume 650,50 EUR zo dňa 28.03.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Veronika Kacová, správca

K021082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľupták Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lupoč 23, 985 11 Lupoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/478/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/478/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Igor Ľupták

K021083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľupták Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lupoč 23, 985 11 Lupoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/478/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/478/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 správca dlžníka: Igor Ľupták, Lupoč
23, 985 11 Halič, dát. nar.: 8. 7. 1984 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Igor Ľupták

K021084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 68, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1994
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/209/2021 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/209/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 3. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52193241 (ďalej len „správca“),
správca dlžníka: Václav Kováč, Čelovce 68, 991 41 Čelovce, IČO: 52 474 232, nar.: 11. 3. 1994 (ďalej len
„dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Motorové vozidlo:
Popis
Renault Megane Scenic

Rok výroby
2006

Výrobné číslo
VF1JMSE0636534101

Stav opotrebovanosti
Odtrhnutý predný nárazník

Spoluvlastnícky podiel
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Václav
Kováč – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva debt solutions, k.s., so
sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 52193241. V prípade, ak záväzná ponuka
bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ Václav Kováč –
ZÁVÄZNÁ PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK54 8330 0000 0025 0177 9277, vedený vo Fio banka, a.s, VS: 0229,
Poznámka: PK Václav Kováč, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
Fotografie motorového vozidla:
https://ulozto.sk/tamhle/ByMSF9ONuX1y#!ZGDjAQR2Z2Z3ZGRmMJZkMGV5MGL2AUxkJUI2rTSQYHunq2HjLD=
=
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Václav Kováč

K021085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliak Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1969
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/119/2021 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/119/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VYHLÁSENIE 2. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Miroslav Poliak, Podháj 53, 974 01 Banská Bystrica, nar.: 7. 1. 1969 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje
v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka
podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním majetkovú hodnotu vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel
Obchodný podiel

Obchodná spoločnosť
EUROPA SERVICES, s.r.o.
PAGI, spol. s r.o.

Sídlo
Rudolfa Jašíka 1862/1, 960 01 Zvolen
Sládkovičova 4167/52, 974 01 Banská Bystrica

IČO
36 641 154
43 895 816

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, poštou alebo do elektronickej schránky nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Miroslav
Poliak – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172. V prípade, ak záväzná ponuka bude zaslaná
prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: KONKURZ Miroslav Poliak – ZÁVÄZNÁ
PONUKA. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s prevzatím
Predmetu speňaženia.
13. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 100,- € za každú súpisovú zložku samostatne.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: IBAN: SK25 8330 0000 0022 0177 9363, vedený vo Fio banka, a.s., VS: 0213,
Poznámka: PK Miroslav Poliak, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva, k.s., správca dlžníka Miroslav Poliak

K021086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrá Lúka 50, 962 61 Ostrá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1958
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1107/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1107/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Nám. Štefana Moyzesa
5, Banská Bystrica 97401, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Ďurčík
Jaroslav, nar. 16.02.1958, trvale bytom Ostrá Lúka 50, Ostrá Lúka 96261, v zmysle ust. 167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Číslo LV
938

PARCELA registra
C

Parcelné číslo
978

k.ú.
Ostrá Lúka

Druh pozemku
Orná pôda

Umiestenie pozemku
2

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v
uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka 938-978-2OdK/1107/2019“ alebo
elektronicky podľa § 197a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s výslovným označením
predmetu správy „Neotvárať – ponuka 938-978-2OdK/1107/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby: 938978-2OdK/1107/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej
osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby
obchodné meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
(i) v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu alebo elektronicky podľa
§ 197a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Každý záujemca môže do ponukového
konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu ponuku, v opačnom
prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponúk.
8. Záujemca, ktorého ponuka bude označená ako úspešná, je povinný do 5 pracovných dní od
obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam so správcom. Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za
nedodržanie podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet
ponukového konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane
akýchkoľvek poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K021087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pištolová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 110, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/98/2022 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/98/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Viera Pištolová, nar. 22. 07. 1957, trvale bytom 110, 976 33
Dúbravica, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902820400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K021088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pištolová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 110, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/98/2022 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/98/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Viera Pištolová, nar. 22. 07. 1957, trvale bytom 110, 976 33 Dúbravica,
podľa ust. § 167l ods. 5 a § 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 bankového účtu, na
ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK60 8360 5207 0042 0341
7461, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou: Viera
Pištolová, kaucia popretia pohľadávky 6OdK/98/2022.

K021089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györgyová Irma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922/58, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2022 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/89/2022 zo dňa 29.03.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Irma Györgyová, nar. 14.07.1973, trvale bytom Rúbanisko III 2922/58, 984 03 Lučenec,
obchodné meno: Irma Alabánová, s miestom podnikania Čamovce 64, 986 01 Čamovce a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
s použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21
ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 2OdK/89/2022 - S610 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
tel.: 047/48 31 059
Vo Veľkom Krtíši dňa 05.04.2022
JUDr. Jozef Veselý, správca

K021090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repiská Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voznica 63, 966 81 Voznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1950
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2022 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52193241, správca úpadcu:
Božena Repiská, Voznica 63, 966 81 Voznica, nar.: 4. 6. 1950, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421 45 202 89 38
e-mail: office@tkak.sk

K021091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 158, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/426/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/426/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/426/2021 zo dňa 12.11.2021, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 225/2021 zo dňa 24.11.2021 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Agáta Szabóová,
nar. 09.02.1966, bytom Šíd 158, 986 01 Fiľakovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Agáty
Szabóovej, bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 25.11.2021.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Agáta Szabóová, nar. 09.02.1966, bytom Šíd 158, 986 01
Fiľakovo sa končí.
Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 12.11.2021, sp. zn. 5OdK/426/2021, na majetok dlžníka Agáta Szabóová, nar. 09.02.1966, bytom Šíd 158,
986 01 Fiľakovo zrušuje.
JUDr. Mário Keleti, správca

K021092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov Lom 14, 991 35 Dačov Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/266/2021 zo dňa 25.08.2021, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 170/2021 zo dňa 03.09.2021 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Roman Berky, nar.
17.10.1968, bytom Dačov Lom 14, 991 35 Dačov Lom o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Martin Budinský bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa. Účinky ustanovenia správcu nastali 04.09.2021.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roman Berky, nar. 17.10.1968, bytom Dačov Lom 14, 991
35 Dačov Lom sa končí.
Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 25.08.2021, sp. zn. 2OdK/266/2021, na majetok dlžníka Roman Berky, nar. 17.10.1968, bytom Dačov Lom
14, 991 35 Dačov Lom zrušuje.
JUDr. Mário Keleti, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K021093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Mešťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 628/10, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1972
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodná spoločnosť TPS Trustees k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
52 616 452, značka správcu S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrik Mešťan, nar. 20. 01. 1972,
trvale bytom Paseka 628/10, 976 67 Závadka nad Hronom, obchodné meno: Patrik Mešťan - PENZION POD
VARECHOU, s miestom podnikania Hronská 6/12, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 35 404 418, sp. zn.
2OdK/11/2022, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka.
P.č.
1.

Typ
Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky
Peňažná pôžička zo dňa 13.05.2011

Dôvod zapísania majetku do súpisu:

§ 167j ods. 1 ZKR

Deň zapísania majetku do súpisu:

05.04.2022

Dlžník
Ľuboš Grigel

Súpisová hodnota v Eur
5.000,- Eur

TPS Trustees k.s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár, komplementár

K021094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repiská Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voznica 63, 966 81 Voznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1950
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2022 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Božena Repiská, Voznica
63, 966 81 Voznica, nar.: 4. 6. 1950 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/84/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31. 3. 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: insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241,
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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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 bankruptcy trustee
of the debtor Božena Repiská, Voznica 63, 966 81 Voznica, born.: 4. 6. 1950 (hereinafter referred to as "debtor")
we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
2OdK/84/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 31. 3. 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: insolva debt solutions, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 52193241 or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special 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 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). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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.
Vo Zvolene, dňa 5. 4. 2022
In Zvolen, 5. 4. 2022
insolva debt solutions, k.s., správca Božena Repiská
insolva debt solutions, k.s., trustee Božena Repiská
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K021095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repiská Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voznica 63, 966 81 Voznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1950
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/84/2022 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/84/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva debt solutions, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52193241, správca
dlžníka: Božena Repiská, Voznica 63, 966 81 Voznica, nar.: 4. 6. 1950, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK13 0900 0000 0051
5416 7519, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0298; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Božena Repiská

K021096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Mešťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 628/10, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1972
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
TPS Trustees, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrik Mešťan, nar. 20. 01. 1972, trvale bytom Paseka 628/10,
976 67 Závadka nad Hronom, obchodné meno: Patrik Mešťan - PENZION POD VARECHOU, s miestom
podnikania Hronská 6/12, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 35 404 418, sp. zn. 2OdK/11/2022, sp. zn.
2OdK/11/2022, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
P.č.
1.

Typ
Peňažná pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky
Peňažná pôžička zo dňa 13.05.2011

Dlžník
Ľuboš Grigel

Súpisová hodnota v Eur
5.000,- Eur

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvorený vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. účtu v tvare IBAN SK84
8330 0000 0022 0183 4270, zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „záloha
Mešťan“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
TPS Trustees, k.s.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/11/2022 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň
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ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po
vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese kancelaria@tpstrustees.sk
TPS Trustees k.s., správca
Mgr. Michal Tomášik, komplementár, komplementár

K021097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herko Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovica -, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/545/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/545/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca
dlžníka Štefan Herko, nar. 09.08.1972, trvale bytom 966 81 Žarnovica, týmto oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné
nahliadnuť v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v
úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom:
vaculcikova@agbr.sk
V Banskej Bystrici, dňa 05.04.2022
Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka

K021098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2022
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7OdK/58/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anna Ďurčová, nar. 12. 08. 1993, trvale bytom Horná Lehota 149, 976 81
Horná Lehota (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 hod..
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K021099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anna Ďurčová, nar. 12. 08. 1993, trvale bytom Horná Lehota 149, 976 81
Horná Lehota (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy
konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010
9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K021100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1993
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(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 (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp.
zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 66/2022 zo dňa 05.04.2022,
Anna Ďurčová, nar. 12. 08. 1993, trvale bytom Horná Lehota 149, 976

konkurznom konaní, ako správca dlžníka
zn. 7OdK/58/2022 zo dňa 30.03.2022,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
81 Horná Lehota (ďalej len „Dlžník”).

According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Banská Bystrica No. 7OdK/58/2022, dated on March 30th 2022, published in Commercial Journal No.
66/2022 on April 5th, 2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor Anna
Ďurčová, date of birth:12.08.1993, with domicile Horná Lehota 149, 976 81 Horná Lehota, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť 06.04.2022 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
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This Decision of the District Court Banská Bystrica came into force on April 6th, 2022. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
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Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K021101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Staník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 823/8, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2022 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia §
37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Dlžník: Ondrej Staník, nar. 11.12.1979, trvale bytom P.O. Hviezdoslava 823/8, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka: 2OdK/56/2022
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvorí nasledovná súpisová zložka majetku:
P
Deň
Súpis.
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Dôvod zapísania
č.
zapísania
hodnota
Motorové vozidlo ŠKODA FABIA, EVČ: VK290CK, VIN TMBHB46Y723530470, rok výroby
1. 2002, farba čierna (ďalej len ako „motorové vozidlo“).
05.04.2022 § 167h ZKR majetok 50,- EUR
podliehajúci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa aktuálnych informácii dlžník motorovým vozidlom dlhodobo nedisponuje, nie je mu
známe ani presné miesto kde sa motorové vozidlo aktuálne nachádza, v akom je
technickom stave, či je pojazdné a dlžník nedisponuje ani žiadnymi kľúčmi a dokladmi od
motorového vozidla.

Deň vydania: 08.04.2022
konkurzu

V Banskej Bystrici, dňa 05.04.2022
JUDr. Marián Pataj, správca

K021102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanec 999, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/309/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/309/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR, že
po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška nezabezpečenej pohľadávky
veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej hodnote 11 461,85
EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K021103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Hrnčiarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varguľa 534 / 49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1984
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/202/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 26.03.2020, č. k. 5OdK/202/2020 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Michal Hrnčiarik, nar. 01.09.1984, bytom Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod
obchodným menom Michal Hrnčiarik, s miestom podnikania Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41
864 328 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť
LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751
(ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 65/2020 zo dňa
02.04.2020, K028776.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.04.2022

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR zo dňa 16.04.2020 podľa zoznamu majetku
dlžníka zo dňa 07.02.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo
dňa 07.02.2020, súčinností tretích osôb 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 - úpadcu: Michal
Hrnčiarik, nar. 01.09.1984, bytom Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným
menom Michal Hrnčiarik, s miestom podnikania Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41 864 328,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – úpadcu: Michal Hrnčiarik, nar. 01.09.1984,
bytom Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, podnikajúci pod obchodným menom Michal Hrnčiarik,
s miestom podnikania Varguľa 534/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 41 864 328, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 05.04.2022

LEGES Recovery k.s., správca

K021104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto zverejňuje
aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty pričom toto zverejnenie v celom rozsahu nahrádza zverejnenia
v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019 (K085026) a v Obchodnom vestníku č. 209/2019 zo dňa
29.10.2019 (K094965):
Peňažné pohľadávky:
Poradové
číslo
Meno a priezvisko/ Dlžník
Dlžník - mesto
pohľadáv názov dlžníka
ulica, číslo
ky

1

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

Dlžník
PSČ

97217

Dlžní
Dlžník
k
IČO
Štát

SR

Sum
Právny
Men
a v
dôvod
a
EUR
vzniku

Súpiso
vá
Faktúra Splatno
hodnot
č.
sť
a
v
EUR

Pohľadáv
154,4
ka
z
368383
2011054 15.02.20 1,00
5
EUR obchodné
49
01
EUR
EUR
ho styku
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Tibor
KATAN

Tadial

3

Tibor
KATAN

Tadial

4

5

LKM
s.r.o.

6

LKM
s.r.o.

Tibor
KATAN

Tadial

7

Tibor
KATAN

Tadial

8

9

LKM
s.r.o.

Tibor
KATAN

Tadial

10

Tibor
KATAN

Tadial

11

12

LKM
s.r.o.

13

Konkurzy a reštrukturalizácie

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

14

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Tibor
KATAN

Tadial

15

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Tibor
KATAN

Tadial

16

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

17

LKM
s.r.o.

97217

SR

368383
49

Nová 598/32 Kanianka

Deň vydania: 08.04.2022

úpadcu
Pohľadáv
180,2
ka
z
2010628 15.10.20
8
EUR obchodné
10
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
14,61
2010659 05.11.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
13,08
2010661 05.11.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
153,1
ka
z
2010681 15.11.20
6
EUR obchodné
10
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,4
ka
z
2010689 15.11.20
2
EUR obchodné
10
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
32,30
2010719 03.12.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
41,89
2010721 03.12.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,4
ka
z
2010750 15.12.20
2
EUR obchodné
10
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
14,86
2010781 28.12.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
13,33
2010783 28.12.20
EUR obchodné
EUR
10
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
153,1
ka
z
2010742 31.12.20
6
EUR obchodné
10
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
154,4
ka
z
2011018 15.01.20
5
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,5
ka
z
2011026 15.01.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
21,05
2010810 24.01.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
19,46
2010812 24.01.20
EUR obchodné
EUR
11
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EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
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18

Tibor
KATAN

19

LKM
s.r.o.

Tibor
KATAN

Tadial

20

Tibor
KATAN

Tadial

21

22

LKM
s.r.o.

23

LKM
s.r.o.

Tibor
KATAN

Tadial

24

Tibor
KATAN

Tadial

25

26

LKM
s.r.o.

27

LKM
s.r.o.

Tibor
KATAN

Tadial

28

Tibor
KATAN

Tadial

29

30

LKM
s.r.o.

31

LKM
s.r.o.

Tibor

Tadial

Tadial

Boriny
462/12

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

336110
76

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

368383
49

Boriny

Sebedražie

Sebedražie

336110

Deň vydania: 08.04.2022

EUR

11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,5
ka
z
2011062 15.02.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
2,26
2011084 15.02.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
242,4
ka
z
2011091 15.02.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
17,96
2011126 25.02.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
16,28
2011128 25.02.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
154,4
ka
z
2011148 15.03.20
5
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,5
ka
z
2011156 15.03.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
26,88
2011188 04.04.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
25,37
2011190 04.04.20
EUR obchodné
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
154,4
ka
z
2011208 15.04.20
5
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,5
ka
z
2011216 15.04.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
125,8
ka
z
2011246 07.05.20
4
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
131,1
ka
z
2011248 07.05.20
0
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
154,4
ka
z
2011265 15.05.20
5
EUR obchodné
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
175,5
ka
z
2011273 15.05.20
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1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
EUR

1,00
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32

KATAN

33

Tibor
KATAN

34

LKM
s.r.o.

35
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Boriny
462/12

Sebedražie

Boriny
462/12

Sebedražie

97205

SR

97205

SR

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

36

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

37

LKM
s.r.o.

Nová 598/32 Kanianka

97217

SR

Tadial

40

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

41

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

42

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

43

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

44

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

45

NACEVA - SLOVAKIA,
Bardejovská Prešov
spol.
s
r.o.
v
38/A
konkurze

08006

SR

PLT
s.r.o.

08001

46

Železničiars
ka
Prešov
21/A

SR

47

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

48

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

Deň vydania: 08.04.2022

336110
2011273 15.05.20
0
EUR obchodné
76
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
336110 35,21
2011303 25.05.20
EUR obchodné
76
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
368383 33,58
2011305 25.05.20
EUR obchodné
49
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
154,4
ka
z
368383
2011322 15.06.20
5
EUR obchodné
49
11
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
368383 16,76
2011366 05.07.20
EUR obchodné
49
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
368383 10,48
2011420 30.07.20
EUR obchodné
49
EUR
11
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
973,4
ka
z
316841
F201207 15.12.20
3
EUR obchodné
81
2
12
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
316841 21,65
F201207 03.01.20
EUR obchodné
81
EUR
4
13
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
316841 33,52
F201207 04.01.20
EUR obchodné
81
EUR
6
13
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
973,4
ka
z
316841
F201300 15.01.20
3
EUR obchodné
81
1
13
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
973,4
ka
z
316841
F201300 15.02.20
3
EUR obchodné
81
6
13
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
316841 32,58
F201300 04.03.20
EUR obchodné
81
EUR
9
13
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
365032 40,41
2013122 15.03.20
EUR obchodné
31
EUR
13
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
3
ka
z
458660 888,0
2014149 15.03.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
3
ka
z
458660 888,0
2014362 15.06.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
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EUR
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1,00
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Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

50

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

51

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

52

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

53

Globholz
s.r.o.

sk Buzulucká
3

Zvolen

96001

SR

Prievidza

97101

SR

Zvolen

96001

SR

Prievidza

97101

SR

96233

SR

97271

SR

96233

SR

Hviezdoslav
ova
Zvolen
9627/19

96001

SR

Hviezdoslav
ova
Zvolen
9627/19

96001

SR

Hviezdoslav
ova
Zvolen
9627/19

96001

SR

96001

SR

54

55

Jozef
VION

Globholz
s.r.o.

Baláž Rázusa
5/5

sk Buzulucká
3

56

Jozef
VION

Baláž Rázusa
5/5

59

Mihály
Peter

Mierová
74/7

Budča

60

Jaroslav
Balogh

Kollárova
762/16

Nováky

62

Mihály
Peter

Mierová
74/7

Budča

63

T.R.I.M.S.
s.r.o.

Security

64

T.R.I.M.S.
s.r.o.

Security

65

T.R.I.M.S.
s.r.o.

Security

66

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

Deň vydania: 08.04.2022

Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014430 15.07.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014495 15.08.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014560 15.09.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014624 15.10.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014685 15.11.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
343404 0,80
2014689 15.11.20
EUR obchodné
08
EUR
14
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
458660 944,0
2014743 15.12.20
EUR obchodné
66
0
14
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
343404 37,98
2014747 15.12.20
EUR obchodné
08
EUR
14
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
462005 11,34
2015034 15.01.20
EUR obchodné
41
EUR
15
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
362303 66,25
2015047 14.02.20
EUR obchodné
08
EUR
15
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
462005 66,25
2015093 08.04.20
EUR obchodné
41
EUR
15
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
465575 1,49
2015117 11.09.20
EUR obchodné
63
EUR
15
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
465575 6,10
2016002 31.03.20
EUR obchodné
63
EUR
0
16
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
465575 3,32
2016008 06.12.20
EUR obchodné
63
EUR
0
16
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
702,8
ka
z
360383
2017013 03.03.20
2
EUR obchodné
26
17
EUR
ho styku
úpadcu
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1,00
EUR

194,40
EUR

194,40
EUR

194,40
EUR

194,40
EUR

0,80
EUR

194,40
EUR

37,98
EUR

11,34
EUR

1,00
EUR

66,25
EUR

1,49
EUR

6,10
EUR

3,32
EUR

702,82
EUR
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67

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

68

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

69

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

70

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

71

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

72

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

73

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

74

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

75

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

76

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

77

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

78

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

79

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

80

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

96001

SR

360383
26

827

ERLIN
s.r.o.

Jesenského
4707
Zvolen

SR

360383
26

96001

Deň vydania: 08.04.2022

Pohľadáv
1
ka
z
084,5
2017014 03.03.20
EUR obchodné
2
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
78,00
2017015 09.03.20
EUR obchodné
EUR
17
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
722,1
ka
z
2017016 14.03.20
4
EUR obchodné
17
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
874,3
ka
z
2017017 22.03.20
9
EUR obchodné
17
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
4
ka
z
041,5
2017018 22.03.20
EUR obchodné
3
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
3
ka
z
453,4
2017019 03.04.20
EUR obchodné
8
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
591,4
ka
z
2017020 03.04.20
8
EUR obchodné
17
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
014,9
2017021 22.04.20
EUR obchodné
2
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
89,15
2017022 22.04.20
EUR obchodné
EUR
17
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
76,87
2017026 22.04.20
EUR obchodné
EUR
17
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
ka
z
42,44
2017027 22.04.20
EUR obchodné
EUR
17
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
2
ka
z
978,0
2017028 01.05.20
EUR obchodné
2
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
510,6
ka
z
2017029 01.05.20
2
EUR obchodné
17
EUR
ho styku
úpadcu
Pohľadáv
1
ka
z
581,0
2017030 18.05.20
EUR obchodné
2
17
ho styku
EUR
úpadcu
Pohľadáv
87
ka
z
768,0
2016009 31.12.20
EUR obchodné
0
0
19
ho styku
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1
084,52
EUR

78,00
EUR

722,14
EUR

874,39
EUR

4
041,53
EUR

3
453,48
EUR

591,48
EUR

1
014,92
EUR

89,15
EUR

76,87
EUR

42,44
EUR

2
978,02
EUR

510,62
EUR

1
581,02
EUR

8
776,80
EUR
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Deň vydania: 08.04.2022
ho styku
úpadcu

EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K021105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ikri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 2, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1977
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/90/2022 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/90/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ondrej Ikri, nar. 31.05.1977, trvale bytom Veľké Teriakovce 2, 980 51 Veľké Teriakovce, týmto v zmysle ust. § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu
je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle: 0908
977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K021106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ikri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 2, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1977
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/90/2022 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/90/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ondrej Ikri, nar. 31.05.1977, trvale bytom Veľké Teriakovce 2, 980 51 Veľké Teriakovce, v súlade s ust. § 167l
ocds. 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 oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 29022 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K021107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazor Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 414 / 10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

V súlade s § 167n ods. 1 v spojitosti s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č.
51/2022 dňa 15.03.2022 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu
a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č. 2 súbor nehnuteľného majetku v súpisovej
hodnote 89 EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):
Číslo pol.
2.

Hodnota
89 €

Katastrálne územie
Gánovce

Číslo LV
708

Číslo parcely
106

Druh pozemku
Trvalé trávne porasty

Výmera (m2)
683

Podiel
11/336

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 23.03.2022 vrátane.
Doručená bola jedna ponuka od záujemcu:
1. Juraj Pavličko – ponúknutá kúpna cena 31 €

Ponuka bola doručená v zákonnej lehote a spĺňala náležitosti stanovené v podmienkach ponukového konania.

Úspešným záujemcom je Juraj Pavličko, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Tretie kolo ponukového konania bolo úspešné a týmto zverejnením v obchodnom vestníku sa považuje za
ukončené.

Správca upozorňuje úspešného záujemcu na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Milan Duda

K021108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazor Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 414 / 10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

V súlade s § 167n ods. 1 v spojitosti s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č.
51/2022 dňa 15.03.2022 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu
a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku por. č. 3. a 4. súbor nehnuteľného majetku v súpisovej
hodnote 1530 EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):

Číslo pol.
3.
4.

Hodnota
1500 €
30 €

Katastrálne územie
Krivé
Krivé

Číslo LV
335
335

Číslo parcely
304
451

Druh pozemku
Lesné pozemky
Lesné pozemky

Výmera (m2)
193164
3964

Podiel
12/4800
12/4800

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 23.03.2022 vrátane.
Doručené boli tri ponuky od záujemcov:
1. Spoločnosť EMEAN – ponúknutá kúpna cena 121 €
2. Spoločnosť Zuinvest s.r.o. – ponúknutá kúpna cena 100 €
3. Záujemca č.3 - ponúknutá kúpna cena 501 €

Ponuky boli doručené v zákonnej lehote a spĺňali náležitosti stanovené v podmienkach ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Úspešným záujemcom je Záujemca č.3, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Tretie kolo ponukového konania bolo úspešné a týmto zverejnením v obchodnom vestníku sa považuje za
ukončené.

Správca upozorňuje úspešného záujemcu na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Milan Duda

K021109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazor Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré ihrisko 414 / 10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/103/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

V súlade s § 167n ods. 1 v spojitosti s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č.
51/2022 dňa 15.03.2022 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu
a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku por. č.1 súbor nehnuteľného majetku v súpisovej hodnote
1530 EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):
Číslo pol.
1.

Hodnota
5000 €

Kat. územie
Krivé

Číslo LV
528

Číslo parcely
449/1

Druh pozemku
Lesný pozemok

Výmera v m2
562408

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 23.03.2022 vrátane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Doručené boli tri ponuky od záujemcov:
1. Spoločnosť EMEAN s.r.o.– ponúknutá kúpna cena 351 €
2. Spoločnosť Zuinvest s.r.o. – ponúknutá kúpna cena 101 €
3. Ing. Ladislav Zimerman, Ing. Katarína Zimermanová - ponúknutá kúpna cena 85 €

Ponuky boli doručené v zákonnej lehote a spĺňali náležitosti stanovené v podmienkach ponukového konania.

Úspešným záujemcom je Spoločnosť EMEAN s.r.o, ktorá ponúkla najvyššiu kúpnu cenu.
Tretie kolo ponukového konania bolo úspešné a týmto zverejnením v obchodnom vestníku sa považuje za
ukončené.

Správca upozorňuje úspešného záujemcu na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Milan Duda

K021110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Harkot
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1524/49, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.9.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2021 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na zloženie preddavku na zhotovenie znaleckého posudku
Správca vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili do konkurzu svoje pohľadávky, že konkurzu by mal podliehať aj
nehnuteľný majetok - byt č. 8, vchod č. 2, 3. poschodie, zapísaný na LV č. 4584 k.ú. Snina, ku ktorému je
zriadené záložné právo zapísané na LV. Za tým účelom je však potrebné v zmysle §167k, ods. 6 ZKR zabezpečiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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znalecký posudok, na zhotovenie ktorého nie sú v konkurznej podstate finančné prostiredky.
Vyzývam preto veriteľov, aby na zabezpečenie znaleckého posudku, za účelom zistenia hodnoty bytu a
následného posúdenia, či podlieha konkurzu, zaplatili preddavok na trovy znaleckého posudku vo výške 400,€ na účet č. SK12 1111 0000 0014 8074 3018 do 15 dní.
V prípade, že nebude preddavok zložený, nebude môcť správca zabezpečiť znalecký posudok a preto nebude
byt č. 8, vchod č. 2, 3. poschodie, zapísaný na LV č. 4584 k.ú. Snina, podliehať konkurzu.

K021111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 119, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/95/2022 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/95/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Miroslav Sivák, nar. 14.05.1972, trvale bytom 090 02 Kružlová119, podľa § 85
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K021112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Mitrašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 302 / 8, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/70/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/70/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Ružena Mitrašová, nar.
06.09.1974, trvale bytom Cementárenská 302/8, 094 34 Bystré oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred
ondrusek.skp@gmail.com

dohodnúť

telefonicky

na

čísle:

0905

072

427

alebo

V Bardejove, 05.04.2022
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JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K021113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Mitrašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 302 / 8, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/70/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/70/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/70/2022 zo dňa 30.03.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 66/2022 dňa 05.04.2022 pod značkou K020111, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Ružena Mitrašová, nar. 06.09.1974, trvale bytom Cementárenská 302/8, 094 34 Bystré.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 05.04.2022
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K021114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Mitrašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 302 / 8, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/70/2022 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/70/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ružena Mitrašová, nar.
06.09.1974, trvale bytom Cementárenská 302/8, 094 34 Bystré Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 2OdK/70/2022 zo dňa 30.03.2022 v Obchodnom vestníku č.
66/2022 dňa 05.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Ružena Mitrašová, born: 06.09.1974, living: Cementárenská 302/8, 094 34 Bystré, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 2OdK/70/2022 on the 30.03.2022 and promulgated in the Commercial bulletin No.
66/2022 on the 05.04.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav
Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2022
This resolution became valid and enforceable on 06.04.2022
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K021115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olexáková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 107 / 45, 059 21 Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/438/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/438/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Veronika Olexáková, bytom: Kpt. Nálepku 19, 059 21 Svit, týmto oznamuje doručenie 2 prihlášok pohľadávok
veriteľa: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, a to
nasledovne:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 5482,24 EUR
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1716,60 EUR
a ich zápis do zoznamu pohľadávok.
Toto potvrdenie sa vydáva pre konanie 5OdK/438/2021.
V Prešove dňa 05.04.2022
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K021116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula León
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hermanovce 326, 082 35 Hermanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1996
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. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/23/2022 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/23/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: León Makula, nar. 27.04.1996, trvale bytom 082 35
Hermanovce 326, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod číslom konania sp. zn. 5OdK/23/2022, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
(ďalej len ZKR) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka León Makula, nar. 27.04.1996, trvale bytom 082 35 Hermanovce 326, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K021117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1057/21, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 682
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2021 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
číslo konania: 2K/18/2021
JUDr. Jana Čepčeková, správca so sídlom správcovskej kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, správca úpadcu STAVEX, spol. s.r.o. Snina, so sídlom Partizánska 1057/21, Snina 069 01,
IČO:31726682, podľa ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý
možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku
19 uvedeného ustanovenia nasledovne:
IBAN: SK36 7500 0000 0040 3042 5446
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: STAVEX, spol. s.r.o. kaucia popretia pohľadávky 2K/18/2021
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, 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 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 preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky, ktorý činí 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.
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.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
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.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K021118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirko - Puľo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564 / 11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1989
Obchodné meno správcu:
PRO recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/108/2022 S2034
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/108/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Marián Pirko - Puľo, nar. 20.01.1989, trvale bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31
Hanušovce nad Topľou, správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu,
v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nahliadať do spisu majú orgány vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný
predpis.

K021119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirko - Puľo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564 / 11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1989
Obchodné meno správcu:
PRO recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/108/2022 S2034
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/108/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Marián Pirko - Puľo, nar. 20.01.1989, trvale bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31
Hanušovce nad Topľou, správca týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade
popierania pohľadávok je: SK36 1100 0000 0029 4411 3204.

K021120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krličková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obručné 24, 065 42 Obručné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/97/2022 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Anna Krličková, nar. 19.04.1949, Obručné 24, 065 42 Obručné, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/97/2022, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo e-mailom na adrese:
figura@figuralegal.sk.
V Prešove dňa 5. 4. 2022
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K021121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krličková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obručné 24, 065 42 Obručné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/97/2022 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/97/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Anna Krličková, nar. 19.04.1949, Obručné 24, 065 42 Obručné, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/97/2022, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a
najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ
popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s
uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej
značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 5. 4. 2022
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K021122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izzard, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borbisova 414, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 698 008
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku úpadcu – 2. kolo Pohľadávka Medirek
Vyhlasovateľ iTRUSTee Restructuring, k. s., správca úpadcu Izzard, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 698 008 (ďalej len
„Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa ponukové konanie – 2. kolo na predaj
majetku úpadcu, ktorým je pohľadávka zaradená v súpise oddelenej podstaty – položka súpisu:
·

pohľadávka pod por. č. 205 (ďalej ako „Predmet ponuky“); predmetný súpis oddelenej podstaty je
zverejnený: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (OV č. 143/19,
26.7.2019)

Por.
Dlžník
č.:

Súpisová Dôvod
Deň
Istina hodnota v zapísania do zapísania
EUR
súpisu
do súpisu

Pohľadávka - právny dôvod / charakteristika:

pohľadávka na nájomnom na základe nájomnej zmluvy zo dňa
MEDIREK
3.11.2014 v znení jej neskorších dodatkov, na záklde ktorej nájomcovi
s.r.o.
boli prenechané do nájmu nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4601,
Klincová 35 vedenom OÚ Mikuláš, katastrálny odbor pre obec a okres: Liptovský 63
205
63 864,29
Bratislava
Mikuláš, k.ú.: Palúdzka tvoriace administratívno – výrobno - 864,29
821 08 - IČO: prevádzkový areál Úpadcu na ulici Palučanská v Liptovskom Mikuláši
46 018 883 (stav ku dňu zapisu do súpisu - posledné dlžné nájomné za mesiac jún
2019 splatné k 15.7.2019)

majetok
úpadcu podľa
23.07.2019
§67 ods. 1 b)
ZKR

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú
odplatu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Speňažovaná pohľadávka bola priznaná Platobným rozkazom, ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.
októbra 2019 pod Sp. zn.:22Up/1314/2019 – 0, ktorým priznal správcovi úpadcu voči dlžníkovi nárok na
zaplatenie istiny 67 745,85 Eur s prísl.; Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti:: 29.11.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Minimálna ponúkaná odplata za postúpenie (cena): 25 % súpisovej hodnoty Predmetu ponuky (t.j.
15 966,07 eur)
Lehota na predkladanie ponúk: 7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia 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).
Ponuka – formálne náležitosti: písomná forma; minimálne údaje o záujemcovi: (obchodné meno / IČO / sídlo)
alebo: (meno a priezvisko/bydlisko / dátum narodenia), povinný údaj je uvedenie emailu na zjednodušené
doručovanie výsledkov speňažovania, Ponúkaná odplata v EUR.

Doručovanie ponuky: Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne v úradných hodinách správcu do
posledného dňa lehoty (po predošlej dohode do 17:00 hod.) v zalepenej obálke na adresu: iTRUSTee
Restructuring, k. s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava s označením: „Ponukové konanie 1K/60/2015
POHLADAVKA“
Správca ponukové konanie vyhodnotí bezodkladne po uplynutí lehoty na podanie ponuky a informuje víťazného
záujemcu o výsledku vyhodnotenia; zároveň ho vyzve na úhradu zálohy na odplatu v určenej lehote.
Lehota na zaplatenie odplaty: 3 pracovné dni od doručenia oznámenia o víťaznej ponuke záujemcovi; ponúknutá
víťazná suma sa hradí ako záloha na odplatu splatnú dňom uzatvorenia zmluvy o postúpení Predmetu ponuky (až
po obdržaní zálohy správcom sa podpisuje zmluva o postúpení; v prípade neobdržania zálohy v stanovenej
lehote sa považuje dané kolo speňažovania za neúspešné).
Upozornenie: Predmet ponuky sa v zmysle zmluvy bude speňažovať ako celok v stave v akom „stojí a leží“, t.j.
v stave v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia zmluvy o postúpení. Pri speňažovaní Predmetu ponuky správca
ani úpadca nezodpovedá za existenciu ani za vymožiteľnosť pohľadávky; v prípade, ak sa preukáže, že Predmet
ponuky alebo jeho časť zanikol, nevznikol, je premlčaný alebo neexistuje, prípadne ho nie je možné vymáhať
z akéhokoľvek iného dôvodu, nemá nadobúdateľ právo na odstúpenie od zmluvy, zľavu, ani na vrátenie
akejkoľvek časti odplaty za postúpenie Predmetu ponuky.
iTRUSTee Restructuring, k.s. - správca

K021123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mihaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 4141/48, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/6/2022 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v, ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz končí, pretože nebol zistený žiadny majetok úpadcu,
ktorý podlieha konkurzu a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Basar Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ražňany 286, 082 61 Ražňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/194/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/194/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca na majetok dlžníka Ondrej Basar oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku
sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K021125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 625/32, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/96/2022 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/96/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka: Magdaléna Miková, nar. 08.03.1948, Zákutie 625/32, 086 33
Zborov, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch
v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
malého konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. Slobody 2, 093 01
Vranov nad Topľou, poschodie č. 2, a to v pracovných dňoch v čase P-Š od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 –
15.30. hod, P- od 8.00-14.00. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0915 949 997, mail: sisak.spravca@gmail.com

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty
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K021126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 625/32, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/96/2022 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/96/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing Andrea Sisák, správca podstaty dlžníka dlžníka: Magdaléna Miková, nar. 08.03.1948, Zákutie 625/32, 086
33 Zborov, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3OdK/96/2022 v zmysle
§ 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: SK 56 0900 0000 0051 6963 6402

Poučenie:

1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

Ing. Andrea Sisák, správca podstaty
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K021127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 625/32, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Andrea Sisák
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/96/2022 S-1978
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/96/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka : Magdaléna Miková, nar. 08.03.1948, Zákutie 625/32, 086 33 Zborov, zastúpený Centrom
právnej pomoci - zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/96/2022 zo dňa 29.03.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a Ing. Andrea Sisák, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. Slobody 2,
093 01 Vranov nad Topľou, zn. správcu: S1978, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu
podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 66/2022 zo 05.04.2022.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th
of May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform
you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 3OdK/96/2022 from March 05, 2021,
bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Magdaléna Miková :, date of birth March
08, 1948:, domicile: Zákutie 625/32, 086 33 Zborov, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupt“) and
Ing. Andrea Sisák, office seat: Nám. Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, mark number: S1978, Slovak
republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was
published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 66/2022 from April 05, 2022.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 06.04.2022.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 06, 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania
o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).

2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený
konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v
konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in
a bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky (§ 166c ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).

4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva
takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak
sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child´s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor´s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).

5. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§
167l ods. 1 ZKR).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator 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 be used proportionately. A secured creditor
of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured
creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).

6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
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 sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo 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).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the 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 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. (Section 29 (2) of the BRA).

8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).

9. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. 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 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. (Section 29 (5) of the BRA).

10. 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).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).

11. 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).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).

12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of
a creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor´s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).

13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
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14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).

15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor´s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).

16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie: Nám. Slobody
2, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania, 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).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) – Ing. Andrea
Sisák, offices Nám. Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic, or electronically in the
electronic mailbox of the administrator through the designed electronic form; the electronic submission
and its attachments must be signed by the guaranteed electronic signature of the person entitied to
submit the electronic filing, while delivered to the administrator within the basic registration period of 45
days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the administrator at a later
date, the creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. 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 such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).

17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
Ing. Andrea Sisák, správca podstaty
Ing. Andrea Sisák, bankruptcy-trustee
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K021128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1990
Obchodné meno správcu:
KS -správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/68/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KS - správa konkurzov, k.s. (pôvodný názov Správa konkurzov, k.s.), so sídlom Alžbetina 41, 040 01 Košice –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 603 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr,
vložka č.: 492/V, so sídlom správcovskej kancelárie Metodova 12, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2026, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák,
komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ivan Balog, nar.: 15.09.1990, bytom Rafajovce 46, 094 05
Rafajovce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Metodova 12, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 11:30 hod. a od 12:30
do 15:30 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na adrese hudak@spravakonkurzov.sk, alebo na tel.:
+421 905 784 189.

V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS - správa konkurzov, k.s.

K021129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1990
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/68/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/68/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KS - správa konkurzov, k.s. (pôvodný názov Správa konkurzov, k.s.), so sídlom Alžbetina 41, 040 01 Košice –
mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 603 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr,
vložka č.: 492/V, so sídlom správcovskej kancelárie Metodova 12, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2026, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák,
komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ivan Balog, nar.: 15.09.1990, bytom Rafajovce 46, 094 05
Rafajovce, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade
popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.
v nasledovnom tvare:
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IBAN: SK80 1100 0000 0029 4212 5949;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Ivan Balog

V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS - správa konkurzov, k.s.
správca Dlžníka

K021130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1990
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/68/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/68/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Ivan Balog, nar.: 15.09.1990, bytom Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje zmenu obchodného mena spoločnosti z pôvodného Správa konkurzov, k.s. na nové
obchodné meno:
·

KS – správa konkurzov, k.s.

Kontaktné údaje správcu:
tel.: +421 905 784 189
e-mail: hudak@spravakonkurzov.sk

V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS - správa konkurzov, k.s.

K021131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žalobín 173, 094 03 Žalobín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/323/2021 S1498
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Okresný súd Prešov
2OdK/323/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/323/2021 zo dňa 11.01.2022, na majetok dlžníka: Jozef
Toráč, nar. 18.03.1979, trvale bytom Žalobín 173, 094 03 Žalobín, SR, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Toráč, nar. 18.03.1979,
trvale bytom Žalobín 173, 094 03 Žalobín, SR, zrušuje.
V Prešove dňa 05.04.2022
JUDr. Martin Kirňak, správca

K021132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Kveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/390/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/390/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku.

K021133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1990
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/68/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/68/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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(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»
(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) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Ivan Balog, nar. 15.09.1990, Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/68/2022 zo dňa 29.03.2022, bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť KS – správa konkurzov, k. s., so sídlom Metodova 12, 080 01
Prešov, Slovenská republika, IČO: 53 603 508, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 65/2022 zo dňa 04.04.2022.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo účinnosť dňa 05.04.2022. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/68/2022, dated on 29th March 2022 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Ivan Balog, date of birth: 15.09.1990, Rafajovce 46, 094 05 Rafajovce, Slovak
Republic, and our company KS – správa konkurzov, k.s., registered seat at Metodova 12, 080 01 Prešov,
Slovak Republic, company identification No.: 53 603 508, was appointed to the function of bankruptcy
trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV
65/2022 dated on 04th April 2022.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 05th April 2022. The bankruptcy procedure
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was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Správa konkurzov,
k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Metodova 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) 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.
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 Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
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.
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://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
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 Dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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.
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
Správa konkurzov, k.s., Metodova 12, 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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
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.
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.
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.
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.
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.
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 05th March 2022
Správa konkurzov, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti /
unlimited partner
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K021134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Kveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/390/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/390/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group, k.s., správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka Kveta Grundzová, nar. 23.05.1954, trvale bytom Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3OdK/390/2021, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K021135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borč Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659 / 17, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/409/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/409/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ
majetku

Podstata

Názov

Súpisová
Dátum
hodnota
vylúčenia
[EUR]

Dôvod vylúčenia

Zabezpečenie

Ust. § 167j ods. 2 ZKR: Žiaden veriteľ
prihlásenej pohľadávky netrvá na zapísaní
majetku do súpisu a do 60 dní od zverejnenia
námietky v Obchodnom vestníku (OV č.

pozemok, parcely registra "C",
druh: trvalý trávny porast, k.ú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná Medzilaborce, zapísaný na LV
29.29
podstata
č. 1408, par.č. 1437 vo
výmere 749 m² v
spoluvlastníckom podiele 1/1

4.4.2022
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20/2022 zo dňa 31.01.2022) nežiadal od
správcu, aby vyzval Ingrid Victory, dcéru
dlžníka, ktorá podala námietku, aby podala
voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku
do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo
súpisu.

Nie

K021136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čirč 223, 065 42 Čirč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2022 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/15/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka Martin Miko, nar. 1.2.1988, Čirč 223, 065 42 Čirč, podnikajúci
pod obchodným menom Martin Miko, IČO: 44 184 395 s miestom podnikania Čirč 223, 065 42 Čirč, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/15/2022, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konkurzného konania, že v súlade s ust. §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola do zoznamu nezabezpečených pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 16
Veriteľ: BL Telecom debt, s. r. o.
Šoltésovej 15, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535 108
prihlásená suma: 1.800,82 EUR

V Prešove, 5.4.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca

K021137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majkutová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad ,, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/343/2021 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/343/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Žaneta
Majkutová, nar. 16.01.1978, bydlisko: 058 01 Poprad, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
V Prešove dňa 05.04.2022
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K021138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EGACOS PLUS n.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Wilec hôrkou 4053/2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 731 641
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2020-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zverejnenie ponukového konania
Ing. Emil Čerevka správca dlžníka, EGACOS PLUS n.o., IČO: 45731641, Pod Wilec hôrkou 4053/2, Prešov
08001 oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorého presná
špecifikácia je uvedená v súpise majetku zverejňuje Oznam o III. kole verejného ponukového konania napredaj
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:

1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 167a ZKR formou ponukového konania zverejnením ponuky
v OV.

2. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.

3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 2K/20/2020
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné

4. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia ponukového
konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.

5. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje: - presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp.
Prechodné bydlisko, rodné číslo), - označenie predmetu kúpy: - kúpna cena - aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie
starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP, - doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu
vo výške 100%, ktorý preddavok musí byť pripísaný na účet správcu č. SK3883300000002602019074 najneskôr
do dňa ukončenia ponukového konania, vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky, - ponuka
záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná.

6. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.

7. Vyhodnotenie ponúk : Spisová značka súdneho spisu: 2K/20/2020 ,Sídlo správcu: Príslušný
konkurzný súd: Okresný súd Prešov 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č.
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom
sídle:www.justice.gov.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená požadovaným
spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada, - správca v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom vyhotoví úradný záznam k
odsúhlaseniu a určeniu víťaza. - víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové
podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých
záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V takom prípade sa víťazom ponukového konania ten
záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, - správca si vyhradzuje právo odmietnuť
predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky, - neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené
preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

8. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej telefonickej
dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.
Správca odpredá hnuteľný majetok :

Hnuteľná vec : Všeobecná podstata Jordan antibakteriálny gél 5L 10.Ks . Súpisová hodnota je 2.291,67€.

Hnuteľná vec : Všeobecná podstata : Maska Chirurgická 2.650 KS .Súpisová hodnota je 4.416,67€.

Hnuteľná vec : Všeobecná podstata : Rukavice Nitril S 100 Ks. Súpisová hodnota je 975.00€.

Hnuteľná vec : Všeobecná podstata : Rukavice Semper L 100 Ks . Súpisová hodnota 1.612,50.€

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K021139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Znak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 515 / 20, 059 39 Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/315/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/315/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
38,13 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
04.04.2022

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K021140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 64, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1985
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/477/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/477/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
101,73 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
04.04.2022

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K021141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŠX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 180 341
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2020 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Lukáš Minarovič, so sídlom Špačinská 106, 917 01 Trnava, IČO: 43617603

Zástupca:
Advokátska kancelária JUDr. Eva Koleničová, s.r.o., so sídlom Dolné Dubové 249, 919 52 Dolné Dubové, IČO:
53598806

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
427,51 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
05.04.2021

JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K021142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakašová Márie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 546/42, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/148/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/148/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Márie Rakašová oznamuje, že po splnení rozvrhu
výťažku sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 05.04.2022
JUDr. Ján Surma, správca

K021143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ovšiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lemešany 245, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/14/2022 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/14/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- typ súpisovej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti WATSTAMAR s.r.o., IČO: 46 682 961, sídlo: 082 03
Lemešany 245, súpisová hodnota majetku: 2500 Eur, dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K021144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gaľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hunkovce 73, 090 03 Hunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/1/2022 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/1/2022
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Ing. Dušan Kuruc, správca so sídlom kancelárie Osloboditeľov 5, 066 01 Humenné, správca dlžníka Jozef Gaľa,
nar. 01.03.1989, Hunkovce 73, 090 03 Hunkovce, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Gaľa, s miestom
podnikania Hunkovce 73, 090 03 Hunkovce,IČO: 45 861 týmto oznamuje že v zmysle §168c Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len "ZKR" ) zostavil návrh
splátkového kalendára. V splátkovom kalendári správca navrhol 35% uspokojenie pre nezabezpečených veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
V zmysle §168d ods.1 ZKR Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
V zmysle § §168d ods.2 ZKR Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u
správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca
predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca
vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca
môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K021145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povstania Českého Ľudu 736 / 36, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/6/2022 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/6/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K021146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duna Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovce 60, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/14/2022 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/14/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 28.01.2022, sp.zn.: 32OdK/14/2022, ktoré bolo zverejnené v OV č.
23/2022 dňa 03.02.2022 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Jozef Duna, nar.:
30.08.1983, bytom: Kecerovské Kostoľany 60, 044 47 Kecerovce a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, 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: Róbert
Horváth, narodený 14.12.1971, Jozef Duna, nar.: 30.08.1983, bytom: Kecerovské Kostoľany 60, 044 47
Kecerovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Duna, nar.:
30.08.1983, bytom: Kecerovské Kostoľany 60, 044 47 Kecerovce, sp. zn.: 32OdK/14/2022, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K021147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXICO Retail SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočná 414/3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 343 926
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu EXICO Retail SK, s.r.o. .: so sídlom Bočná 414/3, 04001 , Košice, IČO:
45 343 926, v zmysle § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. na základe súhlasu veriteľského výboru vylučuje zo súpisu
majetku:

Č. súpis. zložky
1
2

Súpisová zložka
Súbor vybavenie predajne
Klimatizačná jednotka

Súpisová hodnota
6.000,-€
2.000,-€

POUČENIE:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZoKR, ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na
jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady
na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia. Podľa
odseku 2, vylúčenie majetku zo súpisu podľa odseku 1 správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.
Vylúčenie majetku zo súpisu tiež oznámi veriteľskému výboru alebo dotknutým zabezpečeným
veriteľom. Podľa odseku 3, majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek
veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho
veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Podľa odseku 4, ak sa na majetok vylúčený podľa odseku 1 vzťahuje
zabezpečovacie právo zabezpečujúce zistenú zabezpečenú pohľadávku, správca na požiadanie prevedie majetok
na toho zabezpečeného veriteľa, ktorého zabezpečená pohľadávka je zabezpečená týmto zabezpečovacím
právom; ak sa na majetok vzťahuje viac zabezpečovacích práv, rozhoduje ich poradie v poradí rozhodujúcom na
ich uspokojenie. Ak zabezpečení veritelia nepožiadajú o prevod majetku, správca na požiadanie prevedie majetok
na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky; ak ich o prevod majetku požiada viac, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Podľa odseku 5, prevod majetku vylúčeného zo
súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60
dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak
ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44
ods. 1.

V Košiciach 05.04.2022

Ing. Jana Kollárová - SKP

K021148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morócz Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 149, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Kaszonyiová, LL.M.
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/357/2021 S2047
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/357/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michaela Kaszonyiová, LL.M., správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
167p zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: súpisová zložka číslo 2, zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní
Obchodného vestníka číslo 45/2022 dňa 07.03.2022, K013973.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno právnickej osoby a číslo súpisovej zložky majetku spolu s uvedením mena dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK06 8360 5207 0042 0736 3229
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
JUDr. Michaela Kaszonyiová, LL.M., správca

K021149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Gyomrai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1. mája 2224/47, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1993
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/8/2022 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu [§167v ods. 4 veta prvá ZKR].

K021150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Dunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 261/36, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1995
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/376/2021 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/376/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

P/J/L k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Marianna Dunová, nar.: 23.09.1995, bytom: Parková 261/36,
044 17 Slanec, vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 32OdK/376/2021 týmto zverejňuje súpis
majetku dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo
1.

Číslo účtu
5066620977

Konkurzy a reštrukturalizácie

Zostatok
20,23

Mena
EUR

Banka
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Deň vydania: 08.04.2022

Názov a forma vkladu
Osobný účet

V Trebišove, dňa 5. 4. 2022
P/J/L k.s.
správca

K021151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 182 591
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2020 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Zápisnica o vykonaní štvrtej dražby
nehnuteľného majetku,

tvoriaceho súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, v konkurze, IČO: 36 182 591,
Jazerná 1, 040 12 Košice, Slovenská republika, podľa oznámenia o dražbe, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 54/2022 zo dňa 18. 03. 2022.
zo dňa 04. 04. 2022
Dražobník:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, „v konkurze“, IČO: 36 182 591,
Jazerná 1, 040 12 Košice, Slovensko.
Navrhovateľ dražby:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714 úpadcu BIO INVENT, s.r.o. v likvidácii, „v konkurze“, IČO: 36 182 591,
Jazerná 1, 040 12 Košice, Slovensko.
Licitátor:
JUDr. Alžbeta Blažeková, bytom Komenského 1113/32, 040 01 Košice, č. OP: MG333810 na základe poverenia
udeleného konkurzným správcom ako dražobníkom.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny zo dňa 04. 04. 2022.
Miesto vykonania dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kancelária správcu S714 : kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice,
Dátum a čas konania dražby: 04. 04. 2022 so začiatkom o 14:30 hod.
Opakovaná dražba: nie; ide o štvrtú dražbu
Predmet dražby ako súbor nehnuteľností (spoločne):
1.) Pozemok zapísaný na LV č. 1200, Okres: Košice - okolie, Obec: Čečejovce, k. ú.: Čečejovce, parcelné číslo
381, parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape. Výmera pozemku v m2: 16543m2 , druh pozemku: orná
pôda, spoluvlastnícky podiel: 30/90.
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k pozemku predstavuje sumu: 20 017,02€ (3,63€/1 m2).
2.) Pozemok zapísaný na LV č. 1416, Okres: Košice - okolie, Obec: Čečejovce, k. ú.: Čečejovce, parcelné číslo
1177, parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape. Výmera pozemku v m2: 314192m2 , druh pozemku:
trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 10/9024
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k pozemku predstavuje sumu: 156,68€ (0,45€/1 m2).
(ďalej spoločne označené len ako „súbor nehnuteľností“ alebo „predmet dražby“).
Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľností – spoluvlastnícke podiely k dvom pozemkom, ktoré sa licitujú tak ako stoja a
ležia, podrobnejšie vymedzené vyššie, zapísané na LV č. 1200 a LV č. 1416, k. ú. Čečejovce, nachádzajúce sa
v podielovom spoluvlastníctve úpadcu, ktoré tvoria súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu, ako bol tento
zverejnený v Obchodnom vestníku 112/2021, dňa 11. 06. 2021.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
Poznámky k predmetu č. 1):
„P-158/14-Poznamenáva
sa
exekučný
príkaz
Exekútorského
úradu
Košice, súd. exek. JUDr. Michal Fulka č. EX 29/2013 predajom nehnuteľností v časti A-LV
na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., ( pôvodne BIO BREZOVÁ, s.r.o. ), IČO: 36182591 v podiele 30/90 - č.z. 124/14“
„P-204/2021-Poznamenáva
sa,
vyhlásenie
konkurzu
na
majetok
Okresným súdom Košice I, č.k. 31K/9/2020 dňa 14.12.2020 na nehnuteľnosti v
na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., v likvidácii, IČO: 36182591, Košice v podiele 30/90 - č.z.144/21“

časti

úpadcu
A-LV

Poznámky k predmetu č. 2):
„P-158/14-Poznamenáva
sa
exekučný
príkaz
Exekútorského
úradu
Košice, súd. exek. JUDr. Michal Fulka č. EX 29/2013 predajom nehnuteľností v časti A-LV
na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., ( pôvodne BIO BREZOVÁ, s.r.o. ), IČO: 36182591 v podiele 10/9024 - č.z.
124/14“
„P-204/2021-Poznamenáva
sa,
vyhlásenie
konkurzu
na
majetok
Okresným súdom Košice I, č.k. 31K/9/2020 dňa 14.12.2020 na nehnuteľnosti v
na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., v likvidácii, IČO: 36182591, Košice v podiele 10/9024 - č.z.144/21“

časti

úpadcu
A-LV

Ťarchy k predmetu č. 1) (vydražením nehnuteľností zanikajú) :
„Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Košice, súd. exek. JUDr. Michal Fulka č. EX 29/2013 zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., (pôvodne BIO
BREZOVÁ, s.r.o. ), IČO: 36182591 v podiele 30/90 - Z 784/14 zo dňa 27.5.2014 - č.z. 125/14“
„Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 104203259/2016 zo dňa 31.10.2016 na zriadenie záložného práva na
nehnuteľnosti v časti A - LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 36182591 (pôvodne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BIO BREZOVÁ, s.r.o.) v podiele 30/90. Z 1867/16 zo dňa 24.11.2016 - č.z. 318/16“
„Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100336281/2017 zo dňa 16.3.2017 na zriadenie záložného práva k
nehnuteľnosti v časti A - LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 36182591 (pôvodne
BIO BREZOVÁ, s.r.o.) v podiele 30/90 - Z 419/17 zo dňa 28.3.2017 - č.z. 96/17“
Ťarchy k predmetu č. 2) (vydražením nehnuteľností zanikajú) :
„Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Košice, súd. exek. JUDr. Michal Fulka č. EX 29/2013 zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., (pôvodne BIO
BREZOVÁ, s.r.o. ), IČO: 36182591 v podiele 10/9024 - Z 784/14 zo dňa 27.5.2014 - č.z. 125/14“
„Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 104203259/2016 zo dňa 31.10.2016 na zriadenie záložného práva na
nehnuteľnosti v časti A - LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 36182591 (pôvodne
BIO BREZOVÁ, s.r.o.) v podiele 10/9024. Z 1867/16 zo dňa 24.11.2016 - č.z. 318/16“
„Rozhodnutie Daňového úradu Košice č. 100336281/2017 zo dňa 16.3.2017 na zriadenie záložného práva k
nehnuteľnosti v časti A - LV na vlastníka BIO INVENT, s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 36182591 (pôvodne
BIO BREZOVÁ, s.r.o.) v podiele 10/9024 - Z 419/17 zo dňa 28.3.2017 - č.z. 96/17“
Najnižšie podanie: 25% súpisovej hodnoty pozemkov, t. j. 5 043,43 Eur.
Oprávnenie licitátora znížiť najnižšie podanie:
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa, licitátor nie je oprávnený znížiť najnižšie podanie.
Minimálne prihodenie: 20 Eur.
Minimálna výška dražobnej zábezpeky: Výška dražobnej zábezpeky je najmenej 10% najnižšieho podania
súpisovej hodnoty pozemkov v tejto dražbe, t. j. 504,34 Eur.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku naraz a v celej výške, bezhotovostným
prevodom alebo vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka, vedeným v TATRA BANKA, a.s., IBAN: SK54
1100 0000 0026 1240 4793; to všetko najneskôr deň predchádzajúci dňu konania dražby, spolu
s preukázaním potvrdenia o úhrade dražobnej zábezpeky uvedeným spôsobom.
Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné vykonať platobnou kartou ani šekom, resp. iným neuvedeným
spôsobom.
Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, Slovensko,
č. ú vedený v TATRA BANKA, a.s., IBAN: SK54 1100 0000 0026 1240 4793 s poznámkou dražba, variabilný
symbol: 3192020.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku možno zložiť najneskôr deň predchádzajúci dňu konania dražby
Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka alebo potvrdenie banky.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky a nakladanie s ňou:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného
odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražby alebo upustenia od dražby.
Ak je dražba zmarená účastníkom dražby (dražiteľom, vydražiteľom), dražobná zábezpeka ním zložená, vrátane
jej príslušenstva, sa nevracia; táto sa použije najprv na úhradu nákladov zmarenej dražby, následne na náklady
opakovanej dražby a napokon jej zostávajúca (nespotrebovaná) časť sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu,
tvoriacim príslušnú konkurznú podstatu, podľa § 67 ods. 1 a nasl. ZoKR.
Účastník dražby, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov
dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej
v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby účastníkom dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 5 dní odo dňa skončenia dražby na
bankový účet dražobníka, vedeného v TATRA BANKA, a.s., IBAN: SK54 1100 0000 0026 1240 4793, variabilný
symbol: 313520191 (momentom zaplatenia ceny na bankový účet dražobníka je moment jej pripísania na tento
účet).
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť, ani ju zaplatiť započítaním alebo v splátkach;
Obhliadka predmetu dražby a organizačné pokyny:
Záujemca si polohu a stav pozemkov dohľadá buď cez katastrálny portál alebo cez zbgis.
Oznámenie o dražbe: zverejnené v OV č. 54/2022 zo dňa 18. 03. 2022.
Priebeh dražby:
Na priebeh dražby sa v zhode s § 92 ods. 6 ZoKR primerane použijú ustanovenia § 20 ZoDD; § 20 ods. 3 ZoDD
sa použije iba v tom zmysle, že od účastníkov dražby nemožno požadovať splnenie podmienok, ktoré neboli
súčasťou dražobných podmienok, nevyplývali z nich alebo sú v rozpore so zákonom. Ustanovenia § 20 ods. 9 a
13 ZoDD sa na priebeh dražby nepoužijú (neaplikujú sa).
Za účastníka dražby sa považuje iba osoba, ktorá riadne a včas zložila dražobnú zábezpeku.
Účastník dražby je povinný: preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby (platným
dokladom totožnosti a v prípade právnickej osoby aj výpisom z príslušnej evidencie / registra, nie starším ako 3
mesiace), zapísať sa (dať sa zapísať) do zoznamu účastníkov dražby, prevziať dražobné číslo, ak sa rozdávajú a
doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky.
Účasť na dražbe bude umožnená iba účastníkom dražby, ktorí riadne a včas zložili dražobnú zábezpeku a
účastníkom konkurzného konania (§ 24 ZoKR).
Dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo
zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, údaje o nájomných
zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie
prihodenie.
Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a vyhlásenie licitátora, ktorým
prítomným účastníkom dražby oznámi, že v prípade neurobenia vyššieho podania, ako bolo posledné, udelí
tomuto účastníkovi dražby príklep, urobené vyššie podanie, licitátor oznámi ešte raz posledné podanie a po tretej
výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie.
Každý účastník dražby je svojim posledným najvyšším podaním viazaný.
Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené
vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.
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Udelením príklepu je dražba ukončená.
Ak bola dražba zmarená vydražiteľom, dražobník vykoná (potvrdí) príklep tomu účastníkovi dražby, ktorý urobil
v poradí najvyššie podanie. Tento účastník dražby sa následne považuje za vydražiteľa.
Ak nebolo pri dražbe urobené ani najnižšie podanie, licitátor dražbu ukončí.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Dražobník po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, vydá vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo
k predmetu dražby, písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby, spolu s rovnopisom zápisnice o dražbe
a oznámením o dražbe.
Ak vydražiteľ nadobudol vlastnícke právo k predmetu dražby, tento sa ujme výkonu vlastníckeho práva dňom jeho
zápisu v katastri nehnuteľností. Tento deň sa považuje aj za deň odovzdania predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby a zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom
dražby prechádza na vydražiteľa podľa § 29 ods. 6 ZoDD.
Poučenie:
Podľa § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 ZoKR sa na dražbu organizovanú správcom primerane použijú ustanovenia
ZoDD (zákona o dobrovoľných dražbách), oznámenia súvisiace s dražbou správca zverejňuje v Obchodnom
vestníku.
Všetky náklady a výdavky účastníkov dražby a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na dražbe,
znášajú tieto osoby sami.
Vydražiteľ, ktorý zmarí dražbu, zodpovedá za škodu / ujmu tým spôsobenú a za škodu / ujmu, ktorá vznikla
v súvislosti so zmarením dražby, a to aj nad rozsah zaplatenej dražobnej zábezpeky (dražobnú zábezpeku môže
správca použiť na úhradu takto spôsobenej škody alebo ujmy).
Najneskôr zaplatením dražobnej zábezpeky sú podmienky dražby podľa tohto oznámenia záväzné pre každého
účastníka dražby a tento s nimi zaplatením dražobnej zábezpeky bez výhrad súhlasí.
Správca zároveň upozorňuje, že každý účastník štvrtého kola dražby je povinný dodržiavať opatrenia vydané
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v
čase konania opakovaného druhého kola dražby. Účastníkovi, ktorý nebude spĺňať stanovené podmienky určené
ÚVZ SR platné ku dňu konania dražby, správca neumožní účasť na dražbe.
II.
Dňa 04. 04. 2022 so začiatkom o 14:30 hod. v sídle správcu uskutočnilo 4. kolo dražby majetku úpadcu. Po
otvorení dražby licitátor skonštatoval, že štvrtého kola dražby sa nezúčastnil žiaden dražiteľ, pri dražbe preto
nebolo urobené ani najnižšie podanie. Licitátor z tohto dôvodu štvrté kolo dražby vyhodnotil ako neúspešné
a týmto štvrté kolo dražby ukončil.

Zápisnica skončená 04. 04. 2022 o 14:45 hod.
V Košiciach 04. 04. 2022.
JUDr. Alžbeta Blažeková - licitátor
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K021152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 81, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1974
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2022 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Marek Gábor, narodený:
26.01.1974, bytom: Blatné Remety 81, 072 44 Blatné Remety v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I., pod sp. zn. 30OdK/13/2022 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný
konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 5. 4. 2022
P/J/L k.s.
správca

K021153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Zahatňanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 416/ 6, 040 11 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/306/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/306/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/306/2021 zo dňa 09.11.2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 220/2021 dňa 16.11.2021 bol vyhlásený konkurz na navrhovateľa – dlžníka: Rudolf Zahatňanský,
narodený: 11.10.1981, bytom: Jazmínová 416/ 6, 040 11 Košice- Západ, Slovenská republika, a ustanovený za
správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/306/2021 zo dňa 25.02.2022 súd odvolal správcu podstaty:
Mgr. Štefana Jakaba, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 a ustanovil
nového správcu podstaty: JUDr. Natašu Kučerovú, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn.
správcu: S996. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 43/2022 dňa 03.03.2022.
Správca v predmetnej konkurznej veci potvrdzuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
04.04.2022 doručená prihláška nezabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759, ktorá bola doručená do kancelárie odvolaného správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa10.01.2022 po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 04.04.2022 pod por. č. 8 - 13 – Ks, v celkovej výške 669,41 €.
V Košiciach, dňa 05.04.2022
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty

K021154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Zahatňanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 416/ 6, 040 11 Košice- Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/306/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/306/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/306/2021 zo dňa 09.11.2021 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 220/2021 dňa 16.11.2021 bol vyhlásený konkurz na navrhovateľa – dlžníka: Rudolf Zahatňanský,
narodený: 11.10.1981, bytom: Jazmínová 416/ 6, 040 11 Košice- Západ, Slovenská republika, a ustanovený za
správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/306/2021 zo dňa 25.02.2022 súd odvolal správcu podstaty:
Mgr. Štefana Jakaba, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 a ustanovil
nového správcu podstaty: JUDr. Natašu Kučerovú, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn.
správcu: S996. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 43/2022 dňa 03.03.2022.
Správca v predmetnej konkurznej veci potvrdzuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
04.04.2022 doručená prihláška nezabezpečeného veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5/0, 851 02
Bratislava, IČO: 35724803, ktorá bola doručená do kancelárie odvolaného správcu dňa 27.01.2022 po základnej
prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 04.04.2022 pod por. č. 14 –
Eo, v celkovej výške 282,13 €.
V Košiciach, dňa 05.04.2022
JUDr. Nataša Kučerová, správca podstaty

K021155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUCCASS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplého 13/A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 210 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejná obchodná súťaž – šieste kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 8. novembra 2021 v konkurznom konaní vo veci
úpadcu: LUCCASS s.r.o., so sídlom: Teplého 13/A,
040 17 Košice, IČO: 36 210 501 (ďalej iba ako
„úpadca“), ktoré konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 32K/9/2020 týmto
vyzývam záujemcov na predkladanie ponúk na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu formou verejnej
obchodnej súťaže podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) ZKR nasledovne:
A. Speňažovaný majetok
1. Predmetom speňaženia v tejto verejnej obchodnej súťaži sú pohľadávky úpadcu z obchodného styku,
ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisové zložky č. 12 až č. 22 v súpisovej
hodnote 31 000,00 € (slovom: tridsaťjedentisíc euro). Súpisová hodnota dotknutých súpisových zložiek
bola určená podľa zostatkového účtovného stavu v účtovnej evidencii úpadcu ku dňu vyhlásenia
konkurzu.
2. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 56/2021 zo dňa 23.
marca 2021 pod podaním č. K014043.
3. Súpisové zložky č. 12 až č. 22 boli judikované na základe platobného rozkazu Okresného súdu Banská
Bystrica zo dňa 26. augusta 2021 v konaní vedenom pod sp. zn. 23Up/1323/2021.
4. Speňaženie súpisových zložiek č. 12 až č. 22 majetku všeobecnej podstaty sa uskutoční na základe
zmluvy o postúpení pohľadávok ako uceleného súboru pohľadávok (tzv. „balík pohľadávok“).

B. Podmienky verejnej obchodnej súťaže
1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov v tomto ponukovom kole je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia správcu o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote 15 dní v jednej neporušenej obálke
v úradných hodinách kancelárie správcu do sídla kancelárie správcu poštou alebo osobne s výrazným
označením „Konkurz 32K/9/2020 – Ponuka – Neotvárať!“ Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa
neprihliada.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, výpis z obchodného alebo
živnostenského registra, resp. kópiu dokladu totožnosti v prípade záujemcu fyzickej osoby nepodnikateľa.
V prípade záujemcu fyzickej osoby musí byť v ponuke výslovne uvedené, že tento záujemca dáva súhlas
na spracovanie osobných údajov na účely tejto verejnej obchodnej súťaže.
4. V tomto ponukovom kole rozhoduje najvyššia ponúkaná kúpna cena bez limitu minimálnej kúpnej ceny
súpisových zložiek č. 12 až č. 22 majetku všeobecnej podstaty.
5. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny za pohľadávky úpadcu (odplata
za postúpenie pohľadávok), doklad o uhradení zábezpeky vo výške 30% z ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK21 1100 0000 0029 3555 6134.
6. Každý záujemca môže predložiť iba jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk v tomto kole.
7. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky záujemcu je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j.
ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam.
9. Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží zástupcovi veriteľov
na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s
výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk záujemcov.
10. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk záujemcov v tomto kole verejnej obchodnej súťaže zástupca
veriteľov uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným
záujemcom za súčasného splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže na základe zápisnice
zo zasadnutia so zástupcom veriteľov.
11. V prípade, ak záujemca, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, odmietne v lehote stanovenej
správcom doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny resp. uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote
stanovenej správcom, zábezpeka úspešného záujemcu v takomto prípade prepadá v prospech
všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
12. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke právo k predmetu verejnej obchodnej súťaže uzavretím zmluvy o postúpení
pohľadávok. Speňažený majetok úpadcu nadobudne úspešný záujemca bez tiarch a bez
zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
13. Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania: správca uzavrie s úspešným záujemcom po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny zmluvu o postúpení pohľadávok a spíše s ním úradný záznam o
odovzdaní predmetu verejnej obchodnej súťaže. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu verejnej obchodnej súťaže nesie úspešný záujemca.
14. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať spôsob vrátenia uhradenej zábezpeky na kúpnu cenu v
prípade, ak bude ponuka záujemcu v ponukovom konaní vyhodnotená ako neúspešná, vrátane uvedenia
bankového účtu záujemcu a variabilného symbolu.

C. Upozornenie pre záujemcov
1. Speňažované pohľadávky, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom
ležia a bežia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za vymožiteľnosť
speňažovaných pohľadávok.
2. Speňažované pohľadávky úpadcu môžu mať aj iné právne vady súvisiace s ich vznikom a prípadným
postúpením.
3. Správca ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže nezodpovedá za bonitu postupovaných pohľadávok
úpadcu, za ich vymožiteľnosť, za ich prípadné nezrovnalosti spôsobené nedostatkami v účtovnej evidencii
úpadcu, ani za prípadné nezrovnalosti týkajúce sa účtovnej a právnej existencie pohľadávok.
4. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve o postúpení pohľadávok úpadcu potvrdí, že bol zo strany
správcu na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných
právnych vád postúpených pohľadávok úpadcu, ako aj nárokov z nesprávnej špecifikácie výšky niektorej z
postúpených pohľadávok úpadcu.
5. Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu odstúpiť
ani požadovať od správcu náhradu akejkoľvek škody.

D. Ďalšie podmienky:
Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.
Zástupca veriteľov a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má zástupca
veriteľov a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

Košice, dňa 5. apríla 2022
Ing. Imrich Krupička, správca

K021156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 359/2, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1980
Obchodné meno správcu:
Cassovia Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/88/2022 S2042
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/88/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Cassovia Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 52 731 995, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2042, správca dlžníka Viktor
Makula, nar. 15.12.1980, bytom: Topoľová 359/2, 052 01 Spišské Tomášovce, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Murgašova 3, 040 01 Košice v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cassovia.insolvency@gmail.com.
Ing. Ivan Leľo, komplementár spoločnosti Cassovia Insolvency, k.s., správca dlžníka

K021157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 359/2, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1980
Obchodné meno správcu:
Cassovia Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/88/2022 S2042
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/88/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Cassovia Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 52 731 995, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2042, správca dlžníka Viktor
Makula, nar. 15.12.1980, bytom: Topoľová 359/2, 052 01 Spišské Tomášovce, týmto v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Na účet vedený vo Fio banka,
a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK04 8330 0000 0028 0207 8888. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Ing. Ivan Leľo, komplementár spoločnosti Cassovia Insolvency, k.s., správca dlžníka

K021158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1139/22, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1961
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/438/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/438/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group, k.s., správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Angela Kovácsová, narodená: 27.10.1961, bytom Jesenná 1139/22, 040 01 Košice,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/438/2019, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K021159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FNG s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 21 / 0, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 970 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2022 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jana Kollárová , správca úpadcu FNG. s.r.o. , so sídlom Mieru 21, 073 01 Sobrance, IČO: 51 970 244 (ďalej
len „Úpadca“) v zmysle 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, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa
bude konať dňa 10.05.2022 o 09:30 hod na adrese: Kancelária správcu konkurznej podstaty, Masarykova
21,
Košice
s nasledovným
programom:
Program schôdze (predmet rokovania):
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia veriteľov
Otvorenie schôdze veriteľov
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o doterajšej činnosti správcu
Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Na schvaľovacej
schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa
môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená". Pri prezentácii sa veritelia fyzické osoby
preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace,
zástupca veriteľa aj plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia COVID – 19
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní
dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné na požiadanie podrobiť sa
zmeraniu telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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teplota bude pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.
V Košiciach dňa 5.4.2022
Ing. Jana Kollárová – SKP

K021160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajdu Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Uhom 359, 072 14 Vysoká nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1975
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2022 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
Popis
č.

1.

VIN

Približný
rok
Stav opotrebovanosti
výroby

Osobné vozidlo
továrenskej
značky
2005
PEUGEOT 206 VF32AHFXF44655148
5P 1. 1E 2A/-/-

Deň
Dôvod
Adresa
Súpisová
zapísania
zapísania miesta kde Podiel
hodnota v
majetku do majetku do sa
vec úpadcu
€
podstaty
súpisu
nachádza

Počet najazdených km: 133
188.
V prednej
časti
vozidla
chýba znak Peugeot, chýba
aj autorádio. Na vrchnej
700,časti vozidla je poškodená
metalíza, poškodené ložisko
pravého zadného kolesa,
poškodený
bezpečnostný
pás.

05.04.2022

§ 67 ods. 1
1/1
a) ZKR
Vysoká nad
Uhom
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K021161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Beľušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poludníková 1453/5, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2022 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice správca konkurznej podstaty dlžníka:
Jana Beľušová, narodená: 28.11.1973, bytom: Poludníková 1453/5, 040 12 Košice-Nad jazerom, podnikajúca
pod obchodným menom: Jana Beľušová, s miestom podnikania: Poludníková 1453/5, 04012 Košice-Nad
Jazerom, IČO: 47653922, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.01.2016 oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod – 12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

K021162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Beľušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poludníková 1453/5, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/84/2022 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Beľušová, narodená: 28.11.1973, bytom:
Poludníková 1453/5, 040 12 Košice-Nad jazerom, podnikajúca pod obchodným menom: Jana Beľušová, s
miestom podnikania: Poludníková 1453/5, 04012 Košice-Nad Jazerom, IČO: 47653922, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.01.2016 v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK19 8330 0000 0025
0139 8212, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000,eur.
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.

JUDr. Jana Koľveková, správca
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K021163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukrák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budkovce 445, 072 15 Budkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Demčáková
Sídlo správcu:
Krmanova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/80/2022 S2046
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/80/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Demčáková, správca dlžníka: Pavol Kukrák, narodený: 05.02.1986, bytom: Budkovce 445, 072 15
Budkovce, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Kukrák, s miestom podnikania: Jovsa 70, 07232 Jovsa ,
IČO: 45463140, týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 32OdK/80/2022 S2046 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Krmanova 6, 040 01 Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní
nasledovne: 09:00 – 11:30 a 12:00-15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na tel. č. 0951 705 861, emailom: spravca.demcakova@gmail.com alebo poštou na adresu kancelárie
správcu.
V Košiciach, dňa 05.04.2022
Mgr. Marianna Demčáková, správca

K021164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukrák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budkovce 445, 072 15 Budkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Demčáková
Sídlo správcu:
Krmanova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/80/2022 S2046
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/80/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Demčáková, správca dlžníka: Pavol Kukrák, narodený: 05.02.1986, bytom: Budkovce 445, 072 15
Budkovce, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Kukrák, s miestom podnikania: Jovsa 70, 07232 Jovsa ,
IČO: 45463140, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 32OdK/80/2022, týmto v
súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje veriteľom prihlásených
pohľadávok, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky možno zložiť na účet správcu, vedený
v: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK48 0900 0000 0051 8526 6253 SWIFT: GIBASKBX, s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Košiciach, dňa 05.04.2022
Mgr. Marianna Demčáková, správca
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K021165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kondášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1278/7, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/32OdK/91/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/91/2022, JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Mária Kondášová, nar. 15.11.1993, bytom Nová 1278/7, 078 01 Sečovce, podľa ust. § 85
ods. 2) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii , podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l
ods. 5 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý je možné zložiť
kauciu v prípade popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK53
8330 0000 0023 0190 5072. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 3209102022.
V Košiciach 05.04.2022
JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca

K021166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kondášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1278/7, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/32OdK/91/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/91/2022 JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Mária Kondášová, nar. 15.11. 1993, Nová 1278/7, 078 01 Sečovce, podľa ust. § 85 ods.
2) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice
v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 7.30 hod. do 13.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu, je možné podávať písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na mailovej adrese:
spravca.konkurzy@gmail.com
V Košiciach dňa 05.04.2022
JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca
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