Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

K024426
Spisová značka: 31OdK/7/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Mašeková, nar. 24.06.1989, trvale bytom
Táborská_4198/31, 821 04_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: Michaela Mašeková, nar. 24.06.1989, trvale bytom
Táborská_4198/31, 821 04_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01
Bratislava, zn. správcu: S1697.
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. 40/2022 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením 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

1

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024427
Spisová značka: 31OdK/216/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Hochmannová, nar. 24.01.1951, trvale bytom
Stavbárska_5176/36, 821 07_Bratislava - Vrakuňa, 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: Jana Hochmannová, nar. 24.01.1951, trvale bytom
Stavbárska_5176/36, 821 07_Bratislava - Vrakuňa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie Štefanovičova 14, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S1319.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 765/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024428
Spisová značka: 31OdK/215/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Rajčányi, nar. 28.02.1963, trvale bytom
Štefánikova_962/116, 900 28_Ivanka pri Dunaji, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Rajčányi, nar. 28.02.1963, trvale bytom
Štefánikova_962/116, 900 28_Ivanka pri Dunaji.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martina Dragašič, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S1273.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.

Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 770/2021 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024429
Spisová značka: 31OdK/214/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karel Voborník, nar. 05.08.1983, trvale bytom
Krásnohorská_3160/7, 851 07_Bratislava - Petržalka, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karel Voborník, nar. 05.08.1983, trvale bytom
Krásnohorská_3160/7, 851 07_Bratislava - Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1749.
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. 773/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 13.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024430
Spisová značka: 31OdK/213/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: István Demecs, nar. 30.10.1960, trvale bytom Dlhá 7,
900 26_Slovenský Grob, 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: István Demecs, nar. 30.10.1960, trvale bytom Dlhá 7, 900
26_Slovenský Grob.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, zn.
správcu: S1363.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 750/2021 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
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nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024431
Spisová značka: 31OdK/212/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Janata, nar. 13.07.1978, trvale bytom
Bazovského_3138/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka, 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: Martin Janata, nar. 13.07.1978, trvale bytom
Bazovského_3138/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S467.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 754/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024432
Spisová značka: 31OdK/211/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominika Vörösová, nar. 31.10.1991, trvale bytom
Reca_368, 925 26_Reca, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominika Vörösová, nar. 31.10.1991, trvale bytom Reca_368,
925 26_Reca.
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 ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 715/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024433
Spisová značka: 31OdK/210/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Vanek, nar. 25.11.1966, trvale bytom Na hrádzi
360/24A, 851 10_Bratislava-Čunovo, 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: Ivan Vanek, nar. 25.11.1966, trvale bytom Na hrádzi 360/24A,
851 10_Bratislava-Čunovo.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Mgr. Jaroslav Ďaďo, PhD., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S1326.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.

Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 711/2021 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024434
Spisová značka: 31OdK/209/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Faziková, nar. 01.09.1958, trvale bytom
Priekopnícka_20, 821 06_Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Faziková, nar. 01.09.1958, trvale bytom Priekopnícka_20,
821 06_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1441.
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
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 730/2021 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
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024435
Spisová značka: 31OdK/208/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Hečko, nar. 09.02.1978, trvale bytom
Mlynarovičova_24, 851 03_Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Hečko, nar. 09.02.1978, trvale bytom Mlynarovičova_24,
851 03_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
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III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1462.
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. 733/2021 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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024436
Spisová značka: 31OdK/207/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Pažitná, nar. 09.12.1952, trvale bytom
Tehelná_244/2, 831 03_Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Pažitná, nar. 09.12.1952, trvale bytom Tehelná_244/2,
831 03_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1313.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 716/2021 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
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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 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024437
Spisová značka: 31OdK/206/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Forróová, nar. 01.04.1977, trvale bytom
Bratislava - Podunajské Biskupice, 821 06_Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Forróová, nar. 01.04.1977, trvale bytom Bratislava Podunajské Biskupice, 821 06_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn.
správcu: S1470.
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 777/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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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 13.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024438
Spisová značka: 2K/37/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o., so sídlom
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, ktorého správcom je: Advisors k. s., so sídlom kancelárie
Jarabinková 2C, 829 01 Bratislava, zn. správcu: S 1590, o návrhu obchodnej spoločnosti: Messer Tatragas, spol. s
r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, právne zastúpenej: Bartošík Šváby s.r.o.,
advokátska kancelária, BBC V, blok A, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
I.
Súd p o v o ľ u j e spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44
Bratislava, IČO: 00 685 852 v s t u p do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa AIR LIQUIDE
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, z dôvodu prechodu pohľadávky
vedenej v zozname pohľadávok pod por. č. P 59 vo výške 2.477,15 Eur a pohľadávok vedených v zozname
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pohľadávok pod por. č. 28 až 44 v celkovej výške 1.749,69 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten. koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024439
Spisová značka: 31OdK/205/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Ralbovská, nar. 31.05.1968, trvale bytom
Sološnica_487, 906 37_Sološnica, 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: Oľga Ralbovská, nar. 31.05.1968, trvale bytom Sološnica_487,
906 37_Sološnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S1259.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
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pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 778/2021 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
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024440
Spisová značka: 31OdK/204/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Sminčáková, nar. 28.08.1978, trvale bytom
Láb, 900 67_Láb, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
67_Láb.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Sminčáková, nar. 28.08.1978, trvale bytom Láb, 900

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: VIVID RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S2006.
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. 781/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.

a)

Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K024441
Spisová značka: 2K/7/2018
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INTERMONT a.s., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, správcom konkurznej podstaty ktorého je Advisors k. s.,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných
nedoplatkov č. 1/2021 zo dňa 16. 11. 2021 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 5 765,40 eura, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 456 a č. 488 až 499
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024442
Spisová značka: 2OdK/123/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Baltazár Radič, nar. 21. 03. 1955,
trvale bytom Maša 570/41, 981 01 Hnúšťa, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
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Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd návrh o d m i e t a.
II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 394, rok 2022, číslo účtovného dokladu 10. IV. 2022.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 394, rok
2022, číslo účtovného dokladu 10. IV. 2022, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024443
Spisová značka: 2OdK/125/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan Balco, nar. 25. 03. 1952,
trvale bytom Štiavnička 212/54, 976 81 Podbrezová, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Milan Balco, nar. 25. 03. 1952, trvale bytom
Štiavnička 212/54, 976 81 Podbrezová.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Recovery group, k. s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1878.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024444
Spisová značka: 2OdK/126/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Viliam Kováč, nar. 08. 11. 1994,
trvale bytom Litava 255, 962 44 Litava, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Viliam Kováč, nar. 08. 11. 1994, trvale bytom Litava
255, 962 44 Litava.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horné Záhrady 2, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1500.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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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.
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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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).
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024445
Spisová značka: 2OdK/127/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Sojka, nar. 29. 08. 1968,
trvale bytom Lom nad Rimavicou 120, 976 53 Lom nad Rimavicou, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Sojka, nar. 29. 08. 1968, trvale bytom Lom nad
Rimavicou 120, 976 53 Lom nad Rimavicou.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Zuzana Šimová, so sídlom kancelárie M. Rázusa 32, 984
01 Lučenec, zn.: S1484.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
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nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024446
Spisová značka: 2OdK/128/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Beata Kňažková, nar. 16. 02.
1968, trvale bytom Banícka 705/8, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Beata Kňažková, nar. 16. 02. 1968, trvale bytom
Banícka 705/8, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1240.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

63

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 14.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024447
Spisová značka: 2OdK/129/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Vladimír Kňažko, nar. 14. 07.
1962, trvale bytom Banícka 705/8, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Vladimír Kňažko, nar. 14. 07. 1962, trvale bytom
Banícka 705/8, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - insolva group, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen, zn.: S2012.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024448
Spisová značka: 2OdK/130/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Pamela Margetová, nar. 02. 11.
1970, trvale bytom Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno: Pamela Margetová - PAMI SHOP, s
miestom podnikania Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43470998, zastúpený - Centrum právnej pomoci,
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Pamela Margetová, nar. 02. 11. 1970, trvale bytom
Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno: Pamela Margetová - PAMI SHOP, s miestom podnikania
Limbová 6466/9, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43470998.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, zn.: S1709.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
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Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

70

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024449
Spisová značka: 2OdK/131/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan Dudáš, nar. 06. 12. 1973,
trvale bytom Slovenské Ďarmoty 25, 991 07 Slovenské Ďarmoty, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Milan Dudáš, nar. 06. 12. 1973, trvale bytom
Slovenské Ďarmoty 25, 991 07 Slovenské Ďarmoty.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, zn.: S1433.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024450
Spisová značka: 2OdK/132/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján Vajo, nar. 04. 11. 1971, trvale
bytom obec Jastrabá, 967 01 Jastrabá, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Ján Vajo, nar. 04. 11. 1971, trvale bytom obec
Jastrabá, 967 01 Jastrabá.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Miroslav Jakubčík, so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S2002.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). 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 ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
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).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 (§166g ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.04.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K024451
Spisová značka: 6OdK/122/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Záhorská, nar. 21. 07. 1981, trvale bytom
Klokočova 734/33, 981 01 Hnúšťa, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Záhorská, nar. 21. 07. 1981, trvale bytom Klokočova
734/33, 981 01 Hnúšťa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1943.

Ustanovuje správcu: Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, zn. :

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.04.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K024452
Spisová značka: 6OdK/105/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mária Vlačuhová, nar. 20. 12.
1990, trvale bytom 967 01 Kremnica, takto
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rozhodol
I.
Opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 6OdK/105/2022 zo dňa 06. 04. 2022 tak,
že označenie dlžníka v záhlaví uznesenia správne znie: „Mária Vlačuhová, nar. 20. 12. 1990, trvale bytom 967 01
Kremnica“.
II.
Opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 6OdK/105/2022 zo dňa 06. 04. 2022 tak,
že výrok I. uznesenia správne znie: „V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Mária Vlačuhová, nar. 20. 12. 1990,
trvale bytom 967 01 Kremnica“.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, ktoré môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie
vydané, v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané
opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.
Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom súde (§ 355 ods. 2 CSP, § 357
ods. 1 písm. f CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2022
JUDr. Martina Holecová, sudca
K024453
Spisová značka: 7K/12/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JAKUŠSLOVTEGA s.r.o., so sídlom SNP 116, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 321 896, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi JAKUŠ-SLOVTEGA s.r.o., so sídlom SNP 116, 966 01 Hliník nad
Hronom, IČO: 46 321 896, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro,
vložka číslo: 20738/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K024454
Spisová značka: 7K/11/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka GRUN SK s.r.o., so sídlom Školská 883/32, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 179 309, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi GRUN - SK s.r.o., so sídlom Školská 883/32, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 47 179 309, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka
číslo: 24262/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K024455
Spisová značka: 32K/10/2019
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice, so
sídlom: Na Kope IV 923/32, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566, zastúpený advokátom JUDr.
Petrom Majerníkom, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice, o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, značka
správcu S937.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K024456
Spisová značka: 26OdK/99/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Maľarová, narodená: 29.09.1990, bytom: 072 01
Šamudovce 63, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Maľarová, narodená: 29.09.1990, bytom: 072 01
Šamudovce 63.
II.
Zbavuje dlžníka: Lucia Maľarová, narodená: 29.09.1990, bytom: 072 01 Šamudovce 63, 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 Špirko, so sídlom kancelárie: Nerudova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S833.
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. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Nerudova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S833; 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. D14-316/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Nerudova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S833; 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 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga,
K024457
Spisová značka: 32K/10/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice, so sídlom: Na Kope
IV 923/32, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, IČO: 36 191 566, zastúpený advokátom JUDr. Petrom
Majerníkom, so sídlom: Werferova 1, 040 11 Košice, o výkone dohľadu súdom nad ustanoveným správcom takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, značka
správcu S937 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 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,
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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
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ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K024458
Spisová značka: 30K/9/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KORIDA SLOVAKIA a.s., so sídlom Žriedlová 28, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 112 747, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 05.04.2022:
doložil zoznam majetku v súlade s §4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
-

doložil poznámky ku mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 04.04.2022.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 30K/9/2022 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024459
Spisová značka: 26K/9/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Anna Racková, rod. Racková, nar. 11.10.1986, trvale bytom
Krajné č. 225, 916 16 Krajné, adresa na doručovanie písomností: Športová č. 5033/36, 921 01 Banka, zastúpeného
odborovou organizáciou Odborový zväz KOVO, so sídlom Miletičova 562/24, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 30 804
078, adresa na doručovanie písomností: Bajkalská 29/A, 821 01 Bratislava proti dlžníkovi: Helske Europe, s.r.o., so
sídlom: Novoveská cesta 2848/40, 054 01 Levoča, IČO: 47 607 611 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Helske Europe, s.r.o., so sídlom: Novoveská cesta 2848/40, 054 01
Levoča, IČO: 47 607 611.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa ZKR doručujú ich zverejnením v
Obchodnom vestníku; to platí rovnako aj pre písomnosti, ktoré sa majú zverejniť podľa osobitného predpisu.
Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia (§ 199 ods. 1 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa ZKR zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po
ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024460
Spisová značka: 26K/38/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: SHARK TRADE s.r.o., so sídlom: Jakobyho 1, 040 01 Košice, IČO:
45 925 844 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SHARK TRADE s.r.o., so sídlom: Jakobyho 1, 040 01
Košice, IČO: 45 925 844.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie Kupeckého 4,
040 01 Košice, zn. správcu: S1935 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
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
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štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov, v
súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a
to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície
pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne,
v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné
odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo
neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
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uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v 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 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
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nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024461
Spisová značka: 30OdK/102/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Viktor Makula, narodený: 19.10.1997, bytom: Lesná 3422/ 23,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Viktor Makula, s miestom podnikania: Lesná
3422/ 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 233 513, 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: Viktor Makula, narodený: 19.10.1997, bytom: Lesná 3422/ 23,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Viktor Makula, s miestom podnikania: Lesná
3422/ 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 233 513.
II.
Zbavuje dlžníka: Viktor Makula, narodený: 19.10.1997, bytom: Lesná 3422/ 23, 052 01 Spišská Nová
Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Viktor Makula, s miestom podnikania: Lesná 3422/ 23, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 50 233 513, 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. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204.
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 povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
VIII.
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.
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. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204; 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. D14-323/2022 na účet správcu
podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1204; do 3 dní odo dňa
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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 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024462
Spisová značka: 30OdK/101/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Eva Ďurišová, narodená: 20.01.1962, bytom: Levočská 1375/
4, 040 12 Košice- Nad Jazerom, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Ďurišová, s miestom podnikania:
Levočská 1375/ 4, 040 12 Košice- Nad Jazerom, IČO: 34 863 044, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
02.12.2015, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Ďurišová, narodená: 20.01.1962, bytom: Levočská 1375/
4, 040 12 Košice- Nad Jazerom.
II.
Zbavuje dlžníka: Eva Ďurišová, narodená: 20.01.1962, bytom: Levočská 1375/ 4, 040 12 KošiceNad 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: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S2026.
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.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41,
040 01 Košice, zn. správcu: S2026; 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. D14-320/2022 na účet správcu
podstaty: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S2026; 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)

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

97

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

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 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024463
Spisová značka: 30OdK/100/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Iveta Čačová, narodená: 19.08.1990, bytom: Staničná ulica
383/ 8, 076 14 Michaľany, 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: Iveta Čačová, narodená: 19.08.1990, bytom: Staničná ulica
383/ 8, 076 14 Michaľany.
II.
Zbavuje dlžníka: Iveta Čačová, narodená: 19.08.1990, bytom: Staničná ulica 383/ 8, 076 14
Michaľany, 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:
Košice- Juh, zn. správcu: S937.

JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01

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.
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XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice- Juh, zn. správcu: S937; 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. D14-326/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice- Juh, zn. správcu: S937; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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).
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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).
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
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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 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024464
Spisová značka: 30K/39/2021
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mestská karta Košice, n.o. v likvidácii, so sídlom:
Bardejovská 373/6, 040 11 Košice - Západ, IČO: 51071134, reg. č.: OVVS/23/2017, v mene ktorého koná likvidátor:
JUDr. Katarína Kamenická, nar.: 22.06.1991, bytom: Ulica Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča, uznesením zo
dňa 15.03.2022, sp. zn. 30K/39/2021-79, zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2022.
Okresný súd Košice I, dňa 21.04.2022.
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Mária Lišková, vyšší súdny úradník
K024465
Spisová značka: 30OdK/99/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Daniela Siváková, narodená: 12.12.1976, bytom: Jána
Hollého 699/ 61 , 071 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: Daniela Siváková, s miestom
podnikania: Pavlovce nad Uhom 464, 072 14 Pavlovce nad Uhom IČO: 40 006 841, s ukončenou živnosťou ku dňu
01.06.2013, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniela Siváková, narodená: 12.12.1976, bytom: Jána
Hollého 699/ 61 , 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Daniela Siváková, narodená: 12.12.1976, bytom: Jána Hollého 699/ 61 , 071 01
Michalovce, 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.
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IV.
Ustanovuje správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169.
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.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169; 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. D14-317/2022 na účet správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1169; 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
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vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024466
Spisová značka: 26OdK/236/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Alžbeta Batiová, nar. 01.01.1978,
bytom 040 12 Košice - Nad Jazerom, o návrhu správkyne dlžníka: JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie Hlavná
24, 040 01 Košice (žalobca) na nariadenie neodkladného opatrenia proti spoločnosti 365.bank, a. s., Dvořákovo
nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (žalovaný) takto
rozhodol
I. Okresný súd Košice I nariaďuje toto neodkladné opatrenie: Žalovaný 365.bank, a. s. je p o v i n n ý vydať k rukám
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správcu podstaty: JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie Hlavná 24, 040 01 Košice, zn. správcu: S2036 peňažné
prostriedky v celkovej sume 13 137,70 EUR na bankovom účte č. IBAN SK82 6500 0000 0000 2028 7010 vedenom v
365.bank, a. s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 340 890 v prospech všeobecnej
podstaty dlžníka: Alžbeta Batiová, nar. 01.01.1978, bytom: 040 12 Košice - Nad jazerom v konkurze vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26OdK/236/2019 bezhotovostným prevodom na bankový účet č. IBAN SK15
1111 0000 0016 7694 6028 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej
banky so sídlom organizačnej zložky: Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO: 47 251 336, a to v lehote do 3 dní od
doručenia tohto uznesenia.
II. V prevyšujúcej časti návrh na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t a.
Poučenie:
: Proti neodkladnému opatreniu je oprávnený
podať odvolanie ten, komu sa neodkladným
opatrením uložila povinnosť, a to do 30 dní,
odkedy mu bolo uznesenie o nariadení
neodkladného opatrenia doručené inak
ako zverejnením v Obchodnom vestníku
(§ 203 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). ( § 363 CSP )
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby
uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo
k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov
k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky
procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli
uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho
posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že
právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo
rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada
mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej ( § 365 ods. 2 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga,
K024467
Spisová značka: 30K/39/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mestská karta Košice, n.o. v likvidácii, so sídlom:
Bardejovská 373/6, 040 11 Košice - Západ, IČO: 51071134, reg. č.: OVVS/23/2017, v mene ktorého koná likvidátor:
JUDr. Katarína Kamenická, nar.: 22.06.1991, bytom: Ulica Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča, o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
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rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Jantárová 30, 040 01
Košice, zn. správcu: S1636, odmenu vo výške 500,- EUR.
II.
Nepriznáva
predbežnému správcovi: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Jantárová 30, 040
01 Košice, zn. správcu: S1636, náhradu preukázaných výdavkov.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi : LexCreditor k.s., so
sídlom kancelárie Jantárová 30, 040 01 Košice, zn. správcu: S1636, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
súhrnne vo výške 500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-77/2021, do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K024468
Spisová značka: 30K/2/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BARAVIN s.r.o. v likvidácii, Veľká
Bara 5, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 200 417, práv. zast.: Advokátska kancelária Juristi s.r.o., Krivá 3, 040 01 Košice mestská časť Juh, IČO: 51 941 244, o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689.
II.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Moldavská cesta 10/B , 040 11 Košice - mestská časť Západ , zn. správcu: S1742.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K024469
Spisová značka: 27K/2/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RYNUX, s.r.o., so sídlom Komárno, Eötvösa č. 1/19A, IČO:
46120726, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: RYNUX, s.r.o., so sídlom Komárno, Eötvösa č. 1/19A, IČO:
46120726, takto
rozhodol
I/ Návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RYNUX, s.r.o., so sídlom Komárno, Eötvösa č.
1/19A, IČO: 46120726, zo dňa 17.03.2022, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 28.03.2022, o d m i e t a.
II/ Navrhovateľovi v r a c i a zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,
- eur ( slovom jedentisícpäťsto eur ).
III/ U p r a v u j e sa učtáreň Okresného súdu Nitra, aby navrhovateľovi vrátila preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,- eur ( slovom jedentisícpäťsto eur ) zaplatený na účet súdnych
preddavkov Okresného súdu Nitra a vedený pod položkou denníka D19 - 4/2022, do pätnástich dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 14 ods. 1 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024470
Spisová značka: 27OdK/79/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adam Hegedüs, nar. 03.12.1974, bytom Nové Zámky, Jarná
ulica č. 10578/4, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adam Hegedüs, nar. 03.12.1974, bytom Nové Zámky, Jarná ulica č.
10578/4.
II/ Ustanovuje správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., IČO: 47245611, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská
č. 31.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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 p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 509/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 509/2022.
XI/ 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
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JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024471
Spisová značka: 27OdK/80/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Lakatoš, nar. 22.10.1992, bytom Želiezovce, časť
Mikula, Nábrežná č. 101/16, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č.
1523/71, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Lakatoš, nar. 22.10.1992, bytom Želiezovce, časť Mikula, Nábrežná
č. 101/16.
II/ Ustanovuje správcu: SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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 p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 493/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 493/2022.
XI/ 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 )
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

114

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024472
Spisová značka: 27OdK/81/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Mäsiar, nar. 08.02.1983, bytom Želiezovce,
Pionierska č. 474/14, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anton Mäsiar, nar. 08.02.1983, bytom Želiezovce, Pionierska č. 474/14.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie: Nitra, Školská

č. 3.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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 p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 506/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 506/2022.
XI/ 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
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uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024473
Spisová značka: 27OdK/82/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Horváth, nar. 09.09.1957, bytom Šarovce č. 78,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Horváth, nar. 09.09.1957, bytom Šarovce č. 78.
II/ Ustanovuje správcu: Prvý správcovský dom, k. s., IČO: 35959665, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 33.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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 p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 511/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
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výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 511/2022.
XI/ 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
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Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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
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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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024474
Spisová značka: 27OdK/78/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Miko, nar. 22.04.1994, bytom Mesto Nitra,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Miko, nar. 22.04.1994, bytom Mesto Nitra.
II/ Ustanovuje správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., IČO: 47254831, so sídlom kancelárie:
Levice, SNP č. 56.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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 ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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 p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 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/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 487/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.04.2022, vedený pod položkou registra D14 - 487/2022.
XI/ 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

126

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024475
Spisová značka: 23OdK/79/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Mrázová, narodená 15.04.1980, bytom Saratovská
2981/63, 934 05 Levice, 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: Silvia Mrázová, narodená 15.04.1980, bytom Saratovská
2981/63, 934 05 Levice
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu: Bankruptcy and recovery innovative corporation, k. s., S 1893, so sídlom kancelárie:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany.
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
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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 13.04.2022 vedený pod položkou registra D14 - 484/2022, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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 20.4.2022
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K024476
Spisová značka: 27K/4/2020
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so
sídlom: Nitra, Jesenského č. 2, IČO: 45888523, ktorého správcom je Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom kancelárie:
Nové Zámky, Pribinova č. 9, uznesením č.k.27K/4/2020-378 zo dňa 23.03.2022 potvrdil prevod pohľadávok v sume
234.708,38 eura pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná
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63, 974 01 Banská Bystrica, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21,
814 99, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2022
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2022
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K024477
Spisová značka: 27K/2/2019
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RURKI, s.r.o., so sídlom Komárno,
Cintorínsky rad č. 1184/14, IČO: 47043636, ktorého správcom je: JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie: Nitra,
uznesením č.k.27K/2/2019-367 zo dňa 23.03.2022 potvrdil prevod pohľadávok v sume 583.513,75 eura pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2022

Okresný súd Nitra dňa 20.4.2022
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K024478
Spisová značka: 28OdK/79/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Dimitrov, nar. 13.01.1997, bytom Rúbaň 131, 941 36
Rúbaň, 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.
Rúbaň.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Dimitrov, nar. 13.01.1997, bytom Rúbaň 131, 941 36

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. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn.
správcu 1208.
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
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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 19.04.2022 vedený pod položkou registra D14 508/2022, 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 21.4.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K024479
Spisová značka: 28OdK/80/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Brezovan, nar. 16.03.1984, trvalý pobyt 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
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Brezovan, nar. 16.03.1984, trvalý pobyt 940 02 Nové

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. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, zn.
správcu 1351.
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 19.04.2022 vedený pod položkou registra D14 498/2022, 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 21.4.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K024480
Spisová značka: 28OdK/81/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Bangová, nar. 13.07.1981, bytom Konopniská
624/18, 951 35 Veľké Zálužie, 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: Martina Bangová, nar. 13.07.1981, bytom Konopniská 624/18,
951 35 Veľké Zálužie.
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. Radoslava Kovácsová, so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky,
zn. správcu 1860.
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
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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 19.04.2022 vedený pod položkou registra D14 501/2022, 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
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 21.4.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K024481
Spisová značka: 28OdK/82/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Rapsová, nar. 15.03.1986, bytom Farská ulica
1272/8, 951 17 Cabaj - Čápor, 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: Mária Rapsová, nar. 15.03.1986, bytom Farská ulica 1272/8,
951 17 Cabaj - Čápor.
II.

Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie SNP 56,
934 01 Levice, zn. správcu 1719.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 19.04.2022 vedený pod položkou registra D14 499/2022, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
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 21.4.2022
JUDr. Monika Kublová, sudca
K024482
Spisová značka: 27K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Slavomír Agárdy, nar.
09.08.1974, bytom Domadice č. 115, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská,
advokát s.r.o., so sídlom Levice, Ľ. Štúra č. 19, IČO: 47256401, ktorého správcom je: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom:
Nitra, Štefánikova trieda č. 79, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
pre nezabezpečených veriteľov
úpadcu Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115, zo dňa 10.05.2021, zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 94/2021 dňa 18.05.2021 pod č. K023360 a v úplnom znení zverejnený v Obchodnom vestníku OV č.
57/2022 dňa 23.03.2022 pod č. K017458, podľa ktorého výťažok zo speňaženia majetku zaradeného
do
všeobecnej podstaty v sume 2.759,88 eur, po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate v sume 1.028,01 eur,
predstavuje výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 1.731,87 eur a tento je
rozvrhnutý medzi veriteľov nasledovne:
1. Peter Mihalovič, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 17.266,79 eur, suma uspokojenia
predstavuje sumu 169,70 eur,
2. JUDr. Tibor Nagy, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 169,89 eur, suma uspokojenia
predstavuje sumu 1,67 eur,
3. Československá obchodná banka, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 49.103,59 eur,
suma uspokojenia predstavuje sumu 482,59 eur,
4. SR - Krajský súd v Bratislave, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 165,96 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 1,63 eur,
5. Slovenská konsolidačná, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 3.532,41 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 34,72 eur,
6. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 3.960,20 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 38,92 eur,
7. EOS KSI Slovensko, s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 33.395,60 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 328,21 eur,
8. Štátny fond rozvoja bývania, s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 35.621,40 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 350,09 eur,
9. Union zdravotná poisťovňa, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 185,50 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 1,82 eur,
10. GENERAL FACTORING, a.s., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 21.188,19 eur, suma
uspokojenia predstavuje sumu 208,24 eur,
11. BL Finance, s.r.o., s celkovou prihlásenou a zistenou pohľadávkou vo výške 11.626,50 eur, suma uspokojenia
predstavuje sumu 114,27 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 21.4.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K024483
Spisová značka: 2R/1/2019
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v
konkurze, so sídlom Slovenská 354/29, Hanušovce nad Topľou 094 31, IČO: 45 586 730, správcom ktorého je: RK
Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 069 Prešov, IČO: 47257041, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného
konania, uznesením č. k. 2R/1/2019-312 zo dňa 23.03.2022 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom
súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: CŠO - stav., s.r.o., so sídlom Černyševského 10,
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 450 235 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 3.194,05 Eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2022.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024484
Spisová značka: 1K/12/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdeno Koky, nar. 17.11.1979,
podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Koky - VANSTAV, s miestom podnikania 058 01 Gánovce, Filice, Filická
77/21, IČO: 40 326 802, správcom ktorého je: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01
Prešov o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Zdeno Koky, nar. 17.11.1979, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno
Koky - VANSTAV, s miestom podnikania 058 01 Gánovce, Filice, Filická 77/21, IČO: 40 326 802 pre nedostatok
majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K024485
Spisová značka: 1K/12/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Lucia Žužová, nar. 01.12.1974,
bytom Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie
Levočská 2, 080 01 Prešov o návrhu Finanzpartner, a. s., so sídlom Tallerova 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 493 282,
právne zast.: Remedium Legal, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53
255 739 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Finanzpartner, a. s., so sídlom Tallerova 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 493 282 do konkurzného
konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Servisná spoločnosť Partner, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom Slávičie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 610 984 (predchádzajúce obchodné meno AEGON partner, s.r.o.), v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 1.331,48 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K024486
Spisová značka: 2OdK/93/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Lacková, nar. 14.03.1993, Sukov 67, 067 02 Sukov,
zastúpená Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Lacková, nar. 14.03.1993, Sukov 67, 067 02 Sukov,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO:
42 109 141,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 42 109 141, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 08.04.2022 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 414/2022.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024487
Spisová značka: 2OdK/95/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Hromy-Tokár, nar. 22.01.1988, Nižný Hrabovec
227, 094 21 Nižný Hrabovec, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Pavol Hromy-Tokár, IČO: 50 934 147, s
miestom podnikania 094 21 Nižný Hrabovec 227, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová
1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Hromy-Tokár, nar. 22.01.1988, Nižný Hrabovec 227, 094
21 Nižný Hrabovec,
II.
Prešov,

ustanovuje správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 08.04.2022 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 419/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024488
Spisová značka: 2OdK/96/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imrich Tomáš, nar. 08.12.1950, trvale bytom 093 01
Čičava 169, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Imrich Tomáš, nar. 08.12.1950, trvale bytom 093 01 Čičava 169,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.04.2022 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 431/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024489
Spisová značka: 2OdK/97/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Tomášová, nar. 18.04.1954, Čičava 169, 093 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Tomášová, nar. 18.04.1954, Čičava 169, 093 01 Vranov
nad Topľou,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO:
42 339 235,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 42 339 235, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.04.2022 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 430/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024490
Spisová značka: 2OdK/98/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Marcel Gemza, nar. 09.05.1977, trvale bytom
Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova
2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PhDr. Marcel Gemza, nar. 09.05.1977, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad,
II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 13.04.2022 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 437/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K024491
Spisová značka: 5OdK/143/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Maľárová, nar. 06.11.1956, trvale bytom 093 01
Čičava 199 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Maľárová, nar. 06.11.1956, trvale bytom 093 01 Čičava
199,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
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prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
č. 434/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K024492
Spisová značka: 5OdK/144/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Rosenberg, nar. 02.06.1965, trvale bytom 082 05
Varhaňovce 24, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Rosenberg, s miestom podnikania 082 05 Varhaňovce
24, IČO: 41 847 130 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Košice, Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Rosenberg, nar. 02.06.1965, trvale bytom 082 05
Varhaňovce 24, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Rosenberg, s miestom podnikania 082 05 Varhaňovce
24, IČO: 41 847 130,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
č. 405/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
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zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K024493
Spisová značka: 5OdK/145/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Horvát, nar. 02.10.1968, trvale bytom Pod Šibenou
557/4, 094 31 Hanušovce nad Topľou zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Horvát, nar. 02.10.1968, trvale bytom Pod Šibenou 557/4,
094 31 Hanušovce nad Topľou,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
č. 429/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

156

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K024494
Spisová značka: 5OdK/146/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Tomášová, nar. 27.07.1966, trvale bytom 059 86
Nová Lesná 220 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Tomášová, nar. 27.07.1966, trvale bytom 059 86 Nová
Lesná 220,
II.
ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080
01 Prešov, IČO: 48 143 448,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 438/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K024495
Spisová značka: 3OdK/139/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kristína Maľárová, nar. 13.09.1979, Čičava 168, 093 01
Čičava, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kristína Maľárová, nar. 13.09.1979, Čičava 168, 093 01 Čičava,
II.
47632836,

ustanovuje správcu: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, Prešov 080 01, IČO:
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, Prešov 080 01, IČO: 47632836, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 416/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024496
Spisová značka: 3OdK/140/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Klimčová-Havranová, nar. 19.03.1987, Prešovská
139/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ivana Klimčová-Havranová,
IČO: 47959983, s miestom podnikania Prešovská 139/6, 09431 Hanušovce nad Topľou, zastúpený Centrom právnej
pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Klimčová-Havranová, nar. 19.03.1987, Prešovská 139/6,
094 31 Hanušovce nad Topľou,
II.
ustanovuje správcu: Ing. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie Nám. slobody 2, Vranov nad Topľou
09301, IČO: 43076467,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
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neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Andrea Sisák, so sídlom kancelárie Nám. slobody 2, Vranov nad Topľou 09301, IČO: 43076467, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 423/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024497
Spisová značka: 3OdK/142/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Vidlička, nar. 18.02.1996, Lesná 375/7, 094 12
Vechec, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Vidlička, nar. 18.02.1996, Lesná 375/7, 094 12 Vechec,

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, Prešov 080
01, IČO: 51638932,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, Prešov 080 01, IČO: 51638932, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 418/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024498
Spisová značka: 3OdK/143/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Maľár, nar. 31.01.1956, Čičava 199, 093 01
Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Topľou,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Maľár, nar. 31.01.1956, Čičava 199, 093 01 Vranov nad

II.
ustanovuje správcu: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce
06801, IČO: 42227381,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
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ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, IČO: 42227381, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 433/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024499
Spisová značka: 3OdK/144/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Jarka, nar. 15.08.1969, Čičava 218/1, 093 01
Vranov nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Michal Jarka, IČO: 47695480, s miestom
podnikania Čičava 218/1, 09301 Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066
01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Topľou,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Jarka, nar. 15.08.1969, Čičava 218/1, 093 01 Vranov nad

II.
ustanovuje správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody
98, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 50263633,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, Vranov nad Topľou 093 01,
IČO: 50263633, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho
súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 432/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024500
Spisová značka: 3OdK/145/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Feri, nar. 01.07.1987, Čičava 221, 093 01 Čičava,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Feri, nar. 01.07.1987, Čičava 221, 093 01 Čičava,

II.

ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Kendice 390, 082 01, IČO: 36795364,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Kendice 390, 082 01, IČO: 36795364, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 435/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

170

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K024501
Spisová značka: 38K/25/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť APC, s. r. o. v
konkurze so sídlom Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 324 817, ktorého správcom je Mgr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu
na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu
S1558 sa priznáva paušálna odmena vo výške
6 600,- eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K024502
Spisová značka: 38K/10/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti TREWIN, s.r.o. so sídlom
Trenčianska 6548/66B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 31 447 147, prav. zast. advokátskou kanceláriou JUDr.
Danica Birošová, s.r.o. so sídlom Piartistická 46, 911 40 Trenčín, IČO 36 837 857, o návrhu na vyhlásenie malého
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť TREWIN, s.r.o. so sídlom Trenčianska 6548/66B, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, IČO 31 447 147, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti TREWIN, s.r.o. so sídlom Trenčianska 6548/66B, 915 01 Nové
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Mesto nad Váhom, IČO 31 447 147 sa vracia preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu vo výške 500,- eur
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- dlžníkovi obchodnej spoločnosti TREWIN, s.r.o. so sídlom Trenčianska 6548/66B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO 31 447 147 preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu vo výške 500,- eur evidovaného pod položkou reg.
D18 2/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K024503
Spisová značka: 38K/12/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti
L. a Bass s.r.o. so sídlom K výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín, IČO 36 304 298, o návrhu na vyhlásenie malého
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť L. a Bass s.r.o. so sídlom K výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín,
IČO 36 304 298, takto
rozhodol
Návrh na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka - obchodnej spoločnosti
L. a Bass s.r.o. so sídlom K výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín, IČO 36 304 298 sa odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K024504
Spisová značka: 38K/6/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.,
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka obchodnej spoločnosti MUNUS s.r.o. so sídlom 018 55 Tuchyňa 404, IČO 45 327 173, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť MUNUS s.r.o. so sídlom 018 55
Tuchyňa 404, IČO 45 327 173.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje Insolvency k. s. so sídlom Piaristická 46, Trenčín, 911 01značka
správcu S1639
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.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/6/2022. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 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 rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom
(§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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 21.4.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K024505
Spisová značka: 36K/3/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AMON Hotel Service s.r.o., IČO: 50 137 751, so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka č.: 157772/B, ktorého predbežný správca je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska
24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, značka správcu: S1634, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: AMON Hotel Service s.r.o., IČO: 50 137 751, so
sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č.: 157772/B.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska
24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, značka správcu: S1634.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 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 a v jednom rovnopise na Okresnom súde Trnava k sp. zn.
36K/3/2022. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však
môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení
vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle 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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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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli
pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce
pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú
pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku..
IV.
Súd z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd u k l a d á správcovi 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.
VI.
Súd p o u č u j e 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 ).
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 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.04.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K024506
Spisová značka: 36K/10/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAZDA SLOVAKIA, spol. s.r.o., so
sídlom Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 34 144 803, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 2177/T, ktorého správcom je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 45 014 159, značka správcu: S1226, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
I.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v
časti pohľadávky vo výške 98,96 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 208.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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II.
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava)
na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v
rozsahu pohľadávky v celkovej výške 2.095,12 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovými číslami 213220.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.04.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K024507
Spisová značka: 60K/1/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľov: 1/ Rainbow real, s.r.o., IČO: 51 462 427, so sídlom Sklenárova 20,
821 09 Bratislava, právne zastúpený: JUDr. Šimon Odaloš, advokát, so sídlom Medený Hámor 11, 974 01 Banská
Bystrica, 2/ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, so sídlom Želetavská 1525/1, 140
92 Praha 4, Česká republica, konajúci na území SR prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LAPREMA Trnava s.r.o., IČO: 36 365 742, so sídlom
Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 18603/T, takto
rozhodol
I.
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: LAPREMA Trnava s.r.o., IČO: 36 365 742, so sídlom
Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 18603/T.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: WITT & KLEIM RENEWALS, k. s., IČO: 52 767 159, so
sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1971.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 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 a v jednom rovnopise na Okresnom súde Trnava k sp. zn.
60K/2/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však
môže byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze
neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň
jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli
pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce
pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú
pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Súd z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd u k l a d á správcovi 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.
VI.
Súd p o u č u j e 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 ).
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 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.04.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K024508
Spisová značka: 25K/3/2020
OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., IČO: 31
417 361, so sídlom Coburgova 48, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 2816/T, správcom majetku ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, 811 02 Bratislava, o návrhu na povolenie vstupu nového veriteľa do konkurzného konania,
uznesením č. k.: 25K/3/2020 - 975 zo dňa 18.03.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.03.2022, povolil
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1,
917 65 Trnava), v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 383.297,33 Eur, vedených v zozname pohľadávok pod č.
136-155.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2022.
V Trnave, dňa 21.04.2022
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JUDr. Patrik Zolvík
vyšší súdny úradník

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.04.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K024509
Spisová značka: 25K/4/2020
OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zajo Outdoor s.r.o., IČO: 47 116 099,
so sídlom 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 31624/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9,
921 01 Piešťany, o návrhu na povolenie vstupu nového veriteľa do konkurzného konania, uznesením č. k.:
25K/4/2020 - 891 zo dňa 18.03.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.03.2022, povolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65
Trnava), v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 59.895,64 Eur, vedených v zozname pohľadávok pod č. 42, 46-50.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2022.
V Trnave, dňa 21.04.2022

JUDr. Patrik Zolvík
vyšší súdny úradník

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.04.2022
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K024510
Spisová značka: 9OdK/34/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Lenka Jurgová, nar. 10.12.1991, trvale bytom Čierne
602, 023 13 Čierne, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
13 Čierne.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lenka Jurgová, nar. 10.12.1991, trvale bytom Čierne 602, 023

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin,
IČO: 37 982 851.
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
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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 zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom
kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 37 982 851 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 13.04.2022 a vedený pod
položkou registra 243/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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 Žilina dňa 21.4.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K024511
Spisová značka: 9OdK/35/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Michal Vilim, nar. 25.05.1993, trvale bytom Turzovka
- Stred 300, 023 54 Turzovka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Vilim, nar. 25.05.1993, trvale bytom Turzovka - Stred
300, 023 54 Turzovka.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok,
IČO: 42 214 95.
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 zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
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V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom
kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 214 95 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 13.04.2022 a vedený pod
položkou registra 241/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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
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rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 21.4.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K024512
Spisová značka: 2OdS/1/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alena Samolejová, nar. 12.03.1962, trvale bytom Bystrická
cesta 198/46, 034 01 Ružomberok, zastúpeného advokátom: JUDr. Ján Bartánus, so sídlom kancelárie A. Bernoláka
7, 034 01 Ružomberok, IČO: 48 411 884, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi: Alena Samolejová, nar. 12.03.1962, trvale bytom Bystrická cesta 198/46, 034 01
Ružomberok, poskytuje ochranu pred veriteľmi.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 7, 010 01 Žilina, IČO: 48 182 966.
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 bez zbytočného odkladu informovať o začatí insolvenčného konania 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.
V.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
VI.
Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
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.
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K024513
Spisová značka: 1K/20/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku dlžníka - odsúdenej osoby, ktorej bol uložený
trest prepadnutia majetku: Pavol Gaško, nar. 14.02.1969, trvale bytom 072 31 Vinné č. 3700, t. č. vo výkone trestu
odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice, v časti o návrhu správcu
na vydanie uznesenia podľa § 74 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zo dňa 21.03.2022,
takto
rozhodol
Konanie o návrhu správcu na vydanie uznesenia podľa § 74 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií zo dňa 21.03.2022 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia tohto rozhodnutia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie 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. Odvolanie 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.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné 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).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
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h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Žilina dňa 20.4.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K024514
Spisová značka: 9K/3/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L.A. Crash, s. r. o., so sídlom Horný Val
8/17, 010 01 Žilina, IČO: 47 561 424, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 9K/3/2020-292 zo dňa 24.03.2022 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, v celkovej výške 7.952,41 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok
vedené pod číslom 4/DU1 až 4/DU28 a 4/DU30, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 20.04.2022.

Okresný súd Žilina dňa 21.4.2022
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K024515
Spisová značka: 7OdK/36/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kubala, nar. 02.02.1991, trvale bytom Nábrežná
3464/11, 038 61 Vrútky, do 16.11.2018 podnikajúci pod obchodným menom Peter Kubala, s miestom podnikania
Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky, IČO: 46 208 381, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kubala, nar. 02.02.1991, trvale bytom Nábrežná
3464/11, 038 61 Vrútky.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michaela Pobijak, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok,
značka správcu: S 1924.
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
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(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
19.04.2022, vedený pod položkou registra 249/2022, 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 21.4.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K024516
Spisová značka: 3K/12/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku uloženého odsúdenému: František Šipkovský,
nar.: 05.02.1984, trvale bytom Hutníkov 308/29, 965 01 Žiar nad Hronom, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v
ÚZVJS Banská Bystrica, uznesením 3K/12/2021-81 zo dňa 8.3. 2022 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre
nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie v tejto časti nadobudlo právoplatnosť 1.4. 2022.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2022
JUDr. Karina Morgošová, vyšší súdny úradník
K024517
Spisová značka: 3K/5/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : LESOREZ s. r. o., so sídlom 17.
novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 45 458 235, uznesením 3K/5/2019-370 zo dňa 14.3. 2022 zrušil konkurz na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 7.4. 2022.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2022
JUDr. Karina Morgošová, vyšší súdny úradník
K024518
Spisová značka: 7K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K - TRANSPORT, s.r.o., so sídlom
Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, uznesením 7K/1/2021-169 zo dňa 24.3. 2022 povolil
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do
konkurzného konania na miesto veriteľa - Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok spolu
vo výške 4.363,99 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1 až 9.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.4. 2022.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2022
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K024519
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ľudmila Jurčová, značka správcu S 1802, správca dlžníka Július Billa, nar.14.2.1987, bytom: 900 68
Plavecký Štvrtok 664, štátny občan SR, sp.zn. 27Odk/174/2021, v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku.
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K024520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bátory Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 1937 / 73, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominika Krakovská
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/231/2021 S2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/231/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Mgr. Dominika Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Martin Bátory,
nar. 26.05.1979, trvale bytom Záhorácka 73, 901 01 Malacky zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
23.06.2021, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
30.03.2022, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.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: Martin Bátory, nar. 26.05.1979,
trvale bytom Záhorácka 73, 901 01 Malacky, zrušuje.

V Bratislave, 22.04.2022
Mgr. Dominika Krakovská, správca dlžníka
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K024521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iancu Stefan Valicec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1989
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/188/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/188/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Iancu Stefan
Valicec, nar. 10.03.1989, bytom Dlhá 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan RO týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Bratislave dňa 20.04.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K024522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iancu Stefan Valicec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1989
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/188/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/188/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Iancu Stefan Valicec, nar. 10.03.1989, bytom Dlhá 11, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, občan RO, týmto v súlade s ustanovením § 167 l ods. 5 v spojení s ust. § 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, oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/188/2021. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.
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IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Bratislave dňa 20.04.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K024523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iancu Stefan Valicec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1989
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/188/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/188/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka Iancu Stefan Valicec, nar.: 10.03.1989, trvale bytom: Dlhá 11, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan RO
(ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn..: 31OdK/188/2021 zo dňa
07.04.2022, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 74/2022 zo dňa 19.04.2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04
Bratislava, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka
č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Iancu Stefan Valicec, born: 10th of March 1989, address: Dlhá 11,
900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovak Republic, citizen RO, our duty is to inform you that with the resolution of
the District Court in Bratislava I, proc. no: 31OdK/188/2021 dated on 7th of April 2022, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 74/2022 from 14th of April 2022, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811
04 Bratislava, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 31OdK/188/2021 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
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No. 31OdK/188/2021 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
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and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Bratislave dňa 20.04.2022
KP recovery, k.s.,
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Správca/ the Trustee

K024524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1979
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/40/2021/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, ako správca dlžníka: Attila
Sárközi, nar.: 24.09.1979, trvale bytom: 902 01 Pezinok (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
27OdK/40/2021 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave dňa 22.04.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K024525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LKAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 7/D / 0, 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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
majetku
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná

Názov
Prvok č. 403434 - PALETA RP-2
80X120, POZINK. -23 ks
Prvok č. 416770 - STOJKA PEP
ERGO D-250 - 136 KS
Prvok č. 425140 - STOJKA PEP
ERGO D-400 - 118 KS
Prvok č. 375240 - NOSNÍK GT 24
L=2,40 M -358 ks
Prvok č. 375210 - NOSNÍK GT 24
L=2,10 M -236 ks
Prvok č. 375180 - NOSNÍK GT 24

Súpisová
Výťažok zo
Stav
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
3493.70
5569.20
7847.00
13231.68
7434.00
2021.25

Majetok tretej
osoby
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s

Zabezpečenie
Áno (1)
Áno (1)
Áno (1)
Áno (1)
Áno (1)
Áno (1)
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Všeobecná
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podstata
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podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
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L=1,80 M -75 ks
Prvok č. 403429 - PALETA RP-2
80X150, POZINK. -1 ks
Prvok č. 328680 - KRÍŽOVÁ
HLAVA 20/24 S, POZINK. - 616
KS
Prvok č. 375300 - NOSNÍK GT 24
L=3,00 M -105 ks
Prvok č. 375330 - NOSNÍK GT 24
L=3,30 M -109 ks
Prvok č. 375570 - NOSNÍK GT 24
L=5,70 M -8 ks
Prvok č. 375540 - NOSNÍK GT 24
L=5,40 M -76 ks
Prvok č. 375120 - NOSNÍK GT 24
L=1,20 M -250 ks
Prvok č. 375510 - NOSNÍK GT 24
L=5,10 M -6 ks
Prvok č. 425160 - STOJKA PEP
ERGO E-300 - 346 KS
Prvok č. 365016 - SIEŤOVÁ
PALETA 80X120 -11 ks
Prvok č. 652964 - 3-S DOSKA
21X2000X500 MM -400 m2
Prvok č. 652963 - 3-S DOSKA
21X2500X500 MM -580 m2
Prvok č. 321620 – NASTAV.
VRETENO 500, POZINK. -1 ks
Prvok č. 321640 – ZÁVOROVÝ
ČAP PRE RUNDFLEX -31 ks
Prvok č. 323650 – NAPÍNACÍ HÁK
DW 15 L=400/5D1/ -1 ks
Prvok č. 330370 – KĹBOVÁ
MATICA DW 15 -6 ks
Prvok č. 328000 - UNIVERZÁLNA
TROJNOŽKA, 57-120 - 366 KS
Prvok č. 328890 - PRIAMA HLAVA
24 S, POZINK. - 420 KS
Prvok č. 330170 - TIAHLO DW 15
L=1,50 M - 16 KS
Prvok č. 330370 - KĹBOVÁ
MATICA DW 15 - 300 KS
Prvok č. 330480 - TIAHLO DW 15
L=1,00 M - 150 KS
Prvok č. 365015 - PALETA EURO
800X1200 MM -2 ks
Prvok č. 366080 - DOMINO
ZÁMOK DRS - 1 KS
Prvok č. 375100 - NOSNÍK GT 24
L=0,90 M -16 ks
Prvok č. 375150 - NOSNÍK GT 24
L=1,50 M -10 ks
Prvok č. 375270 - NOSNÍK GT 24
L=2,70 M -83 ks
Prvok č. 375360 - NOSNÍK GT 24
L=3,60 M -18 ks
Prvok č. 375390 - NOSNÍK GT 24
L=3,90 M -10 ks
Prvok č. 375420 - NOSNÍK GT 24
L=4,20 M -14 ks
Prvok č. 375450 - NOSNÍK GT 24
L=4,50 M -16 ks
Prvok č. 375480 - NOSNÍK GT 24
L=4,80 M -2 ks
Prvok č. 375510 - NOSNÍK GT 24
L=5,10 M -6 ks
Prvok č. 403058 - STROPNÁ
STOJKA PEP 20-300 - 280 KS
Prvok č. 403066 - STROPNÁ

2021.25
167.65
10564.40
4821.60
5485.97
691.60
6224.40
4497.50
462.00
20490.12
2144.45
4480.00
6496.00
45.06
221.34
17.22
49.60
16038.12
4909.80
101.46
2898.00
687.75
30.24
31.22
3458.56
225.40
3433.71
987.84
593.60
894.74
1095.36
145.60
462.00
15856.40
1078.56

Deň vydania: 27.04.2022
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STOJKA PEP 30-150 - 24 KS
Prvok č. 425130 - STOJKA PEP
ERGO D-350 - 136 KS
Prvok č. 652965 - 3-S DOSKA
21X1500X500 MM -64,50 m2

1078.56
8111.04
722.40

Deň vydania: 27.04.2022
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)
PERI spol. s
r.o.(35696541)

Áno (1)
Áno (1)
Áno (1)

K024526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Anton Rigo, nar.
15.07.1965, trvale bytom: Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred
dohodnúť na tel.: 048/285 11 03.
V Bratislave dňa 14.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K024527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Anton Rigo, nar.
15.07.1965, trvale bytom: Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, týmto
v súlade s § 167 l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje bankový účet, na ktorý
možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky
veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 32OdK/102/2020. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

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

V Bratislave dňa 14.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca

K024528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/102/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/102/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Anton Rigo, nar. 15.07.1965, trvale bytom: Miestny úrad Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62
Bratislava (ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 32OdK/102/2020
zo dňa 27.05.2020, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020, bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 32OdK/102/2020-22 zo dňa 01.02.2022,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č.29/2022 zo dňa 11.02.2022, bola za správcu dlžníka ustanovená
spoločnosť: KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Anton Rigo, born: 15th of July 1965, address: Miestny úrad
Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, Slovak republic, our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court in Bratislava I, proc. no: 32OdK/102/2020 dated on 27th of May
2020, which was announced in the Commercial Bulletin No. 108/2020 from 8th of June 2020, bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's property. Subsequently, with the resolution of the District Court
in Bratislava I, proc. no: 32OdK/102/2020-22 dated on 1st of February 2022, which was announced in the
Commercial Bulletin No. 29/2022 from 11th of February 2022, the company KP recovery, k.
s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the
Business register of the District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the
Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed
as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 32OdK/102/2020 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
No. 32OdK/102/2020 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
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dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Bratislave dňa 14.02.2022
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K024529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nerád Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/4/2021 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku dlžníka – II. kolo
Vyhlasovateľ iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, Bratislava, zn. správcu: S
1697, ako správca dlžníka Samuel Nerád, nar. 29.02.1980, trvale bytom Kasárenská 532/50, 900 65 Záhorská
Ves (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167p ZKR v spojení s § 167n ZKR vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na predaj majetku Dlžníka, ktorým sú nehnuteľnosti zaradené v súpise všeobecnej podstaty –
položka súpisu pod por. č. 1, predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č.
21/2022 zo dňa 01.02.2022 (ďalej len „Predmet ponuky“).
Ide o nižšie uvedenú nehnuteľnosť:
Nehnuteľnosti - Pozemky
Por.
Druh
číslo
1.

Výmera
Štát Obec
v m2

zastavané
plochy
nádvoria

a 2031

SR

Katastrálne
územie

Súpisová
Číslo
listu Parcelové
Podiel hodnota
vlastníctva číslo reg. C
EUR

Záhorská
Záhorská Ves 149
Ves

802/3

1/96

600,- €

Dôvod
Deň
v zapísania do zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu
podľa
§167h 20.1.2022
ods. 1 ZKR

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.
Predmet ponuky sa speňažuje ako súbor, t.j. nie je možné nadobudnúť jednotlivé položky súpisu samostatne.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je stanovená na 70% súpisovej hodnoty.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 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 alebo osobne (a to po predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa
lehoty) v uzavretej obálke na adresu: iTRUSTee Recovery, k. s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava,
s označením „Ponukové konanie – II. kolo, 29OdK/4/2021 – Neotvárať“. Ponuku je možné doručiť aj do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickej schránky správcu, pričom musí byť opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom a
označená „Ponukové konanie – I. kolo, 29OdK/4/2021 – Neotvárať!“.
Za včas podanú sa nepovažuje ponuka, ktorá bola v uvedenej lehote len podaná na prepravu (poštou,
kuriérom) vyhlasovateľovi!
Ak bude návrh predložený osobne, vyhlasovateľ vydá potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom prevzatia.
Vyhlasovateľ doručené ponuky označí dátumom a časom doručenia.
Každý záujemca je oprávnený predložiť do ponukového konania len jeden súťažný návrh, a to pre celý predmet
ponukového konania, inak vyhlasovateľ všetky ním podané súťažné návrhy odmietne.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Upozornenie: Na návrh, ktorý bude doručený, resp. predložený po lehote stanovenej v tomto oznámení o
vyhlásení ponukového konania, alebo nebude spĺňať všetky požadované náležitosti nemôže byť pri
vyhodnocovaní braný na zreteľ.
Pokyny na zostavenie návrhu
Návrh záujemcu musí obsahovať:
·

·
·
·

·
·

identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie a číslo účtu; alebo identifikačné údaje záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno,
sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo
účtu;
u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
Označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu
s uvedením záväznej kúpnej ceny;
doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet
vyhlasovateľa vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK29 7500 0000 0040 2743
5838; doklad (originál, resp. jeho fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať
formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom
ústave. Záloha musí byť v celej výške pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do uplynutia
lehoty na podanie ponuky.
Návrh musí byť podpísaný záujemcom, resp. jeho splnomocneným zástupcom. Návrh predkladaný
záujemcom/právnickou osobou musí byť podpísaný štatutárnym orgánom oprávneným konať za
spoločnosť, resp. jeho splnomocneným zástupcom.
Vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie, že znáša náklady za administratívne poplatky spojené
s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overením podpisu u notára spolu vo výške 36,eur. Uvedenú sumu 36,- eur je potrebné poukázať spolu s ponúkanou kúpnou cenou na účet
vyhlasovateľa uvedený vyššie.

Vyhlasovateľ vyhodnotí podané ponuky do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať 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
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K024530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start Services s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 656 642
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Start Services s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/B, Bratislava, IČO: 46 656 642,
vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 8K/8/2020, správca týmto oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca súčasne oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.

V Bratislave, dňa 22.04.2022
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K024531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 171 / 106, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1986
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/214/2021 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/214/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivan Nemec, nar. 14.01.1986, trvale bytom Chorvátska 171/106, 900 81 Šenkvice, sp. zn.
33OdK/214/2021 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
22.04.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K024532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šuran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 32, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2021 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Šuran, nar. 16.09.1979, trvale bytom Fraňa
Kráľa 32, 902 01 Pezinok v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/144/2021,
v zmysle § 167l ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 17.03.2022 prihláška
pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, Iná pohľadávka v celkovej sume 2.953,83 EUR.

Ing. Miroslav Kapolka, správca

K024533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Ondrášková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava – Rača _, _ Bratislava – Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1965
Obchodné meno správcu:
VIVID RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/493/2020/S2006
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/493/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2006, ako správca dlžníka: Eva
Ondrášková, narodená dňa 22. 08. 1965, trvale bytom Bratislava – Rača, týmto konštatuje, že dlžník nie je
majiteľom žiadneho majetku.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR, že konkurz na majetok dlžníka: Eva Ondrášková, narodená dňa 22. 08. 1965, trvale bytom
Bratislava – Rača, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27OdK/493/2020 sa končí.

Týmto oznámením uverejneným v Obchodnom vestníku SR sa konkurz dlžníka: Eva Ondrášková,
narodená dňa 22. 08. 1965, trvale bytom Bratislava – Rača, vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp.
zn. 27OdK/493/2020 zrušuje.

V Bratislave, dňa 20.04.2022
VIVID RECOVERY, k. s., správca
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K024534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 727, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ
súpisovej
P.č.
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

pohľadávka z faktúry č.
FV2200005 dlžník: AUTO
peňažná
363
GAMES Slovakia, s.r.o., IČO:
pohľadávka
36 726 435, v neuhradenej
sume 840,00 Eur
pohľadávka z faktúry č.
FV2200006 dlžník: STONE
peňažná
364
DECOR s.r.o., IČO: 47133546,
pohľadávka
v neuhradenej sume 180,00
Eur

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

miesto kde sa majetok
nachádza

súpisová
hodnota
majetku v
EUR

1/1

majetok
21.4.2022 podliehajúci
konkurzu

__________________________ 840,00

1/1

majetok
21.4.2022 podliehajúci
konkurzu

__________________________ 180,00

V Bratislave 22.4.2022

K024535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka _, 852 12 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1980
Obchodné meno správcu:
VIVID RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/122/2021/S2006
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/122/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VIVID RECOVERY, k. s., sídlo kancelárie: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 53 082 834, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2006, ako správca dlžníka:
Ladislav Buček, narodený 03.12.1980, trvale bytom Bratislava - Petržalka, týmto s ohľadom na zoznam majetku
dlžníka zo dňa 17.08.2021 a písomného vyhlásenia zo dňa 31.03.2022, oznamuje, že dlžník nie je majiteľom
majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR, že konkurz na majetok dlžníka:
Ladislav Buček, narodený 03.12.1980, trvale bytom Bratislava - Petržalka, vedený na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 33OdK/122/2021 sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením uverejneným v Obchodnom vestníku SR sa konkurz dlžníka:
Ladislav Buček, narodený 03.12.1980, trvale bytom Bratislava - Petržalka, vedený na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 33OdK/122/2021 zrušuje.

V Bratislave, dňa 21.04.2022
VIVID RECOVERY, k. s., správca

K024536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galbo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov 0, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/41/2021 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Martin Galbo, Bajkalská 16027/29C, 821 01 Bratislava, spis. zn.
32OdK/41/2021 počas svojej funkcie správcu som zistila podľa § 167v ods. 1ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Týmto oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Martin Galbo, Bajkalská
16027/29C, 821 01 Bratislava, spis. zn. 32OdK/41/2021 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na dlžníka: Martin Galbo, Bajkalská
16027/29C, 821 01 Bratislava, spis. zn. 32OdK/41/2021 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K024537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 1213 / 12A, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/169/2021 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/169/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Daniel Rigó, nar. 19.02.1959, Kostolná 1213/12A, 900 24 Veľký
Biel, okr. Senec, spis. zn. 27OdK/169/2021 počas svojej funkcie správcu som zistila podľa § 167v ods.
1ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Týmto oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Daniel Rigó, nar.
19.02.1959, Kostolná 1213/12A, 900 24 Veľký Biel, okr. Senec, spis. zn. 27OdK/169/2021 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na dlžníka: Daniel Rigó, nar. 19.02.1959,
Kostolná 1213/12A, 900 24 Veľký Biel, okr. Senec, spis. zn. 27OdK/169/2021 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K024538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mostafa Eltohamy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3567/90, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/18/2022/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/18/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 02 Bratislava, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mostafa Eltohamy, narodený 29.05.1980, trvale bytom Šancová 3567/90, 831 04 Bratislava, občan SR
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K024539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mostafa Eltohamy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3567/90, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/18/2022/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/18/2022
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
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 32OdK/18/2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mostafa Eltohamy, narodený 29.05.1980, trvale bytom Šancová 3567/90,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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831 04 Bratislava, občan SR .
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 správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná
4, 821 09 Bratislava oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mostafa Eltohamy, narodený
29.05.1980, trvale bytom Šancová 3567/90, 831 04 Bratislava, občan SR sa končí.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení.
Správca zistil, že dlžník nemá žiaden reálny majetok, ktorý by mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu a nezískal ani
žiaden majetok speňažením, teda konkurzu nepodlieha žiaden majetok. Konkurzná podstata (§ 167t ZKR) teda
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I.,
vedený pod spisovou značkou 32Odk/18/2021-12 zo dňa 14.02.2022 na majetok dlžníka Mostafa Eltohamy,
narodený 29.05.1980, trvale bytom Šancová 3567/90, 831 04 Bratislava, občan SR sa zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K024540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švajdlenka Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 319 / 49, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/107/2020 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/107/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku (hnuteľná vec) 3. kolo ponukového konania
JUDr. Natália Trubanová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S1911, so sídlom
kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka Marek Švajdlenka, nar. 20.9.1975, trvale
bytom Hlavná 319/49, 900 55 Lozorno, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) v zmysle ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku–hnuteľná vec patriaca do všeobecnej
podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvorí hnuteľnú vec patriacu do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnenú v Obchodnom
vestníku č. 223/2020 zo dňa 19.11.2020:

Súpisová zložka majetku: hnuteľná vec
Č. záp. Opis hnuteľnej veci
Súpisová hodnota/mena Rok výroby Spoluvlast. podiel dlžníka Stav

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE–KONKURZ 8OdK/107/2020, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Natália
Trubanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, najneskôr v lehote 12 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15:00 hod.
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

Záujemca
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

Označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
Návrh kúpnej ceny za špecifikovaný majetok
Pri záujemcovi –fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
Pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
Potvrdenie o zložení zábezpeky na účet
vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie a zaväzuje sa odkúpiť hnuteľnú vec, pričom vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady.

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK28 0900 0000 0051
6689 2582,vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do
15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka
započíta na kúpnu cenu.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s ponukami
uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje
všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční
v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie zmluvy o odplatnom prevode hnuteľnej veci. Správca nie je viazaný žiadnymi lehotami do kedy musí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôjsť k prevodu hnuteľnej veci.
V Bratislave 23.04.2022
JUDr. Natália Trubanová, správca

K024541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3015 / 39, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/277/2021 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/277/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Natália Trubanová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1911, so sídlom
kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Lucia Szabová, nar. 12.12.1980, trvale
bytom Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 33OdK/277/2021, týmto oznamuje, že účastníci
konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 33OdK/277/2021 S1911 v kancelárii správcu: JUDr. Natália
Trubanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle:
0918 907 245 alebo e-mailom na spravca@trubanova.sk.
V Bratislave, dňa 23.04.2022
JUDr. Natália Trubanová, správca

K024542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3015 / 39, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/277/2021 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/277/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Natália Trubanová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1911, so sídlom
kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka: Lucia Szabová, nar. 12.12.1980, trvale
bytom Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 33OdK/277/2021, týmto v súlade s ustanovením
§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK28 0900 0000 0051 6689 2582, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
Doplňujúce údaje (poznámka): Lucia Szabova, kaucia popretia pohladavky 33OdK/277/2021
V Bratislave, dňa 23.04.2022
JUDr. Natália Trubanová, správca

K024543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3015 / 39, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/277/2021 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/277/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.04.2022, sp. zn.: 33OdK/277/2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 22.04.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Lucia Szabová, nar.
12.12.1980, trvale bytom Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava, štátna občianka SR (ďalej len „dlžník“). V
zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Natália
Trubanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 33OdK/277/2021 S1911.
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 e-mailovú 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;
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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 formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
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zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Bratislave, dňa 23.04.2022
JUDr. Natália Trubanová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 13th April 2022, file No.
33OdK/277/2021 published in Commercial Journal on 22nd April 2022, the bankruptcy was declared on the estate
of debtor Lucia Szabová, date of birth 12.12.1980, residing at Vyšehradská 3015/39, 851 06 Bratislava,
citizen of Slovak Republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the
debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Natália Trubanová, Zelená 2, 811 01 Bratislava,
Slovak Republic to the file No. 33OdK/277/2021 S1911. According to the article 55 of the Regulation any foreign
creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The
form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the
foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
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Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Bratislava, April 23, 2022
JUDr. Natália Trubanová, trustee

K024544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3020/15, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/166/2021 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/166/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Henrieta Kubalová, nar. 05. 11. 1973, trvale bytom: Vyšehradská
3020/15, 851 06 Bratislava, správca šetrením majetku dlžníka v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoKR) nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu. S poukazom na zistenie správcu, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu a s poukazom na skutočnosť, že žiaden veriteľ nepodal správcovi podnet na iné šetrenie
majetku dlžníka a zároveň neuhradil zálohu na trovy týchto šetrení v zmysle § 166i ods. 2 ZoKR, správca týmto
podľa § 167v ods. 1 ZoKR, po tom, ako dňom 03. 03. 2022 uplynula základná prihlasovacia lehota, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Henrieta Kubalová, nar. 05. 11. 1973, končí, nakoľko konkurzná podstata (§ 167h
ZoKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZoKR).
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Henrieta
Kubalová, nar. 05. 11. 1973, v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR, zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká v zmysle § 167v ods. 4 ZoKR funkcia správcu a zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1,
§ 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K024545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/196/2021 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/196/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
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HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája
2015, ako správca dlžníka: Milan Golian, nor. 25.1.1957, Stavbárska 5176/34, 82107 Bratislava, Slovenská
republika (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.
zn.: 31OdK/196/2021 v znení zo dňa 05.04.2022 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku 72/2022 vydanom dňa 13.04.2022, súd vyhlásil dňa 14.04.2022 konkurz na majetok Dlžníka a za
správcu ustanovil spoločnosť Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
pod značkou: S1496.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of the debtor: Milan Golian, nor. 25.1.1957, Stavbárska 5176/34, 82107 Bratislava,
Slovenská republika (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no: 31OdK/196/2021, dated as of 05.04.2022, published in the Commercial Bulletin
No. 72/2022 from 14.04.2022 (hereinafter the “Resolution”) bankruptcy on the Debtor´s estate was declared
and trustee of the bankrupt Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava, Slovak
Republic, No S1496 was appointed – on 14.04.2022.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV/ IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi - Dlžník (uvedenému v bode 2 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu
uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi. Nie je potrebné, aby ste každú svoju
pohľadávku prihlásili samostatne. Ak ste boli vyzvaní, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the debtor, as set out below. You do not need to lodge your claims individually. If you are
invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims which can be
downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
and
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)

Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol
ako
ním
akceptovateľný
(jazyky
uvedené
členskými
štátmi
možno
nájsť
tu:
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency -447-en.do?clang=en

Ďalšie informácie / Additional information
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských
štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
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https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search -246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only. You can find further
information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency -447-en.do?clang=en
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search -246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Náležitosti prejednávanej veci/ Details of the case

1. DLŽNÍK/ DEBTOR

1.1 Názov (ak je Dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal
person): Milan Golian
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 1/25/1957
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/P.O.Box: Stavbárska 5176/34
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: Bratislava 82107
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republik

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE/ THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Dlžníkom / Type of insolvency proceedings
opened with regard to the debtor: Konkurz – Oddlženie/ Bankruptcy – Debt relief
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 14.04.2022
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
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2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Bratislava I/ District court Bratislava I
2.3.2. Adresa / Adress: Záhradnícka 10
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 812 44 Bratislava
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 31OdK/196/2021
2.5. Správca vymenovaný v konaní / trustee of the bankrupt appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/P. O. Box: Na hrebienku 40
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 02 Bratislava
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: rakba@dmpartner.sk

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims

3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK/ BODY OR AUTHORITY
EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára./The trustee of the bankrupt indicated in point 2.5 of this form.

4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK/ MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS
MAY BE SUBMITTED
E-mailom (na nasledujúcu adresu): rakba@dmpartner.sk a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú adresu
uvedenú v bode 3). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. / By email (to the following email address): rakba@dmpartner.sk and
simultaneously, but compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3). The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and surname or
name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests with legal cause
of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Documents proving the information
provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting
entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the
extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
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5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK / TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 29.05.2022. Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise
u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. / Claims shall be lodged at the latest: 29.05.2022. The claim has to be delivered to the office of
Insolvency practitioner in one counterpart within the registration period of 45 days from the day of declaration of
the bankruptcy procedure.

6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE
5./ CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
– Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním (alebo
doručením) prihlášky pohľadávok.
– Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas celého
konania.
– Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5
sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
– You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
– You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before the
submission of your claim.
– Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5
are not taken into account and the claim is considered as unsecured.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The insolvency practitioner does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form.

7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK / OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN
LODGING YOUR CLAIM
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR). / The law applicable to the
insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard form ‘lodgement of
claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form ‘lodgement of
claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM / OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
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· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5,
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.
Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. /
· you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
· you need to lodge your claims in the time period indicated in point 5,
· you must indicate the amount up to which the claims are secured.
Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right. The
creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the claim
is secured by the security right related to the property of debtor.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ/ FURTHER INFORMATION
WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

V Bratislave dňa 19.04.2022 / In Bratislava, on 19.04.2022
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., trustee of the bankrupt

K024546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/196/2021 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/196/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 31OdK/196/2021 v znení zo dňa 05.04.2022, zverejneným
v Obchodnom vestníku 72/2022 vydanom dňa 13.04.2022, bol dňom 14.04.2022 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Milan Golian, nor. 25.1.1957, Stavbárska 5176/34, 82107 Bratislava, Slovenská republika a súčasne
bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02
Bratislava, Slovenská republika značka správcu S1496.
Správca týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu
je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn.: 31OdK/196/2021 S1496 v kancelárii správcu v Bratislave
na ulici Na hrebienku 40 v pracovných dňoch takto: v pondelok až v piatok od 09:00 do 12:00 hod a od 13:00 do
16:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne
na adresu kancelárie správcu: Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava alebo na adresu správcu pre správy
elektronickej pošty: rakba@dmpartner.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.
V Bratislave, dňa 19.04.2022
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

K024547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s.
Sídlo správcu:
Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/196/2021 S1496
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/196/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 31OdK/196/2021 v znení zo dňa 05.04.2022, zverejneným
v Obchodnom vestníku 72/2022 vydanom dňa 13.04.2022, bol dňom 14.04.2022 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Milan Golian, nor. 25.1.1957, Stavbárska 5176/34, 82107 Bratislava, Slovenská republika a súčasne
bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02
Bratislava, Slovenská republika značka správcu S1496. Správca týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 21
zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý je pre potreby účinnosti popretia pohľadávky veriteľom (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR), resp. pre potreby podania
návrhu na určenie pohľadávky popretej iba veriteľom (§ 32 ods. 11 ZKR) nutné preukázateľne riadne a včas zložiť
preddavok na trovy konania, je vedený v pobočke zahraničnej banky s obchodným menom Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Slovenskej republike: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, číslo účtu:
000000 – 2401907657/8330, IBAN: SK45 8330 0000 0024 0190 7657, BIC: FIOZSKBAXXX, špecifický
symbol: 311962021.
Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,– EUR a najviac 10.000,– EUR.
Preddavok na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavku na trovy konania sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí,
ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku Správca vráti zložiteľovi.
Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1
zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
V Bratislave, dňa 19.04.2022
Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. -správca
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K024548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Dornaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulíková 2684/21, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/158/2021 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/158/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Gabriela Dornaiová, nar. 20.3.1969, trvale bytom Bulíková 2684/21, 851
04 Bratislava, na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a vykonaného šetrenia nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočnosti, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku, sa konkurz dlžníka Gabriela Dornaiová, nar. 20.3.1969, trvale
bytom Bulíková 2684/21 Bratislava – Petržalka, zrušuje
JUDr. Eduard Veterník, správca

K024549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Zemanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 387, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.2993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31 OdK/19/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Monika Zemanová, nar. 27.1.1993, trvale bytom Malé Leváre 387, 908
74 Malé Leváre, na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a vykonaného šetrenia nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočnosti, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167 v ods. 1 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku, sa konkurz dlžníka Monika Zemanová nar. 27.1.1993, trvale
bytom Malé Leváre 387, 908 74 Malé Leváre, zrušuje.
JUDr. Eduard Veterník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rutová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sereď ..., 927 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/133/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/133/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen (pôvodne Pribinova
381/23, 92001 Hlohovec) správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Eva Rutová, nar. 15.12.1967, Sereď , 926 00 Sereď, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 10.03.2022 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave
Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave
Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave

PSČ: Štát

Slovenská
republika
Slovenská
Bratislava 813 66
republika
Slovenská
Bratislava 813 66
republika
Bratislava 813 66

Prihlásená suma – Celková
suma
16,50€
16,50€
16,50€

LawService Recovery, k.s., správca

K024551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Majerská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 3300/6, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1970
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/213/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/213/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 929/5, výmera 213 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Opatovský Sokolec, Obec Okoč, Okres Dunajská Streda,
spoluvlastnícky podiel 547/18608 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1726, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 5,00 €
Dátum zapísania: 30.07.2020

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 1076/1, výmera 1366 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Opatovský Sokolec, Obec Okoč, Okres Dunajská Streda,
spoluvlastnícky podiel 547/18608 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1726, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda.
Súpisová hodnota majetku: 75,00 €
Dátum zapísania: 30.07.2020

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka vo výške 8.400,-EUR z titulu výživného voči Róbertovi Majerskému,
nar. 26.01.1971, judikovaná rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda sp.zn. 2T/140/2017-64 zo dňa
19.09.2018
Súpisová hodnota majetku: 8.400,00 €
Dátum zapísania: 30.07.2020

Insolvenčný správca, k.s.
SKP úpadcu I. Majerská

K024552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Majerská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 3300/6, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1970
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/213/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/213/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložiek
majetku č. 1 a 2 patriacich do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k.
25OdK/213/2020, na majetok úpadcu Iveta Majerská:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 929/5, výmera 213 m2, druh pozemku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Opatovský Sokolec, Obec Okoč, Okres Dunajská Streda,
spoluvlastnícky podiel 547/18608 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1726, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda.
Súpisová hodnota majetku: 5,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 1076/1, výmera 1366 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Opatovský Sokolec, Obec Okoč, Okres Dunajská Streda,
spoluvlastnícky podiel 547/18608 k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 1726, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Dunajská Streda.
Súpisová hodnota majetku: 75,00 €

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 1. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50 269 976, číslo schránky: E0006139520.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 25OdK/213/2020, úpadca Iveta Majerská, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 25OdK/213/2020, úpadca Iveta Majerská, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5

Predmet speňažovania sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.6
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností, ako aj náklady na vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva a na úradné overenie podpisov
zmluvných strán na uvedenej zmluve, znáša nadobúdateľ nehnuteľností. Náklady na vypracovanie zmluvy
o prevode vlastníctva sú vo výške 150,-EUR. Náklady podľa tohto dobu nie sú zahrnuté v cene (odplate) za
predmet speňažovania.

1.7
Speňažované súpisové zložky majetku sa predávajú všetky spolu, nie je možné dať na ponuku len na
jednu alebo len na niektoré súpisové zložky majetku.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1

Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4, sa neprihliada.

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet speňažovania.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta Majerská

K024553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 766 / 4, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/13/2022 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnave sp.zn. 23OdK/13/2022 zo dňa 31.01.2022 bol vyhlásený konkurz na dlžníka
Adrián Botló, nar. 21.03.1988, bytom 930 39 Zlaté Klasy - Sídlisko č. 766/4 a správcom bol ustanovený JUDr.
Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučinova č. 11, Piešťany. Dlžník bol súčasne zbavený dlhov a uznesenie
bolo zverejnené v OV č.24/2022 dňa 04.02.2022.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR správca dlžníka týmto oznamuje, že konkurz sa končí. Dôvodom je, že po
prešetrení majetkových pomerov správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní majetok, ktorý by podliehal konkurzu,
čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Súčasne tiež, že uplynula základná prihlasovacia lehota a žiadeň z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR.
Týmto oznamom sa konkurz dlžníka Adrián Botló, nar. 21.03.1988, bytom 930 39 Zlaté Klasy - Sídlisko č. 766/4
vedený na OS Trnava pod sp.zn. 23OdK/13/2022 sa zverejnením tohto oznámenia v OV z r u š u j e.
V Piešťanoch dňa 22.04.2022
JUDr. Stanislav Volár, správca

K024554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagyvendégi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 289/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/119/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/119/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné vozidlo
VF32AKFXE40145493, farba: strieborná metalíza svetlá

značky Peugeot 206

1.4i, EČ: DS369DS,

VIN:

Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Dátum zápisu: 21.04.2022

K024555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagyvendégi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 289/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/119/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 25OdK/119/2020, na
majetok úpadcu Juraj Nagyvendégi:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné vozidlo
VF32AKFXE40145493, farba: strieborná metalíza svetlá

značky Peugeot 206

1.4i, EČ: DS369DS,
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Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Dátum zápisu: 21.04.2022

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 1. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50 269 976, číslo schránky: E0006139520.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 25OdK/119/2020, úpadca Juraj Nagyvendégi, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 25OdK/119/2020, úpadca Juraj Nagyvendégi, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.

1.6

Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.
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II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4, sa neprihliada.

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4

Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
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verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet speňažovania.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Nagyvendégi

K024556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 664/14, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/249/2021 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/249/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka
Jozefa Danielová, nar. 11.05.1968, Záhumenice 664/14, 908 45 Gbely ( ďalej len “ dlžník “) podľa ustanovenia §
167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 1.kolo na predaj majetku
dlžníka zapísaného do súpisu majetku ako
– hnuteľná vec: motorové vozidlo PEUGEOT 206 AA SEDAN,
r.v. 2002, VIN č. VF32CHFXF42770920, farba zelená metalíza svetlá, EVČ: SI260CE.
Verejné ponukové konanie na predaj motorového vozidla za nasledujúcich podmienok:
1.
Podľa ustanovenia § 167q a 167p ZKR a to formou verejného ponukového konania v 2. kole minimálne za
cenu vo výške 90% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 630,- EUR. Úspešným účastníkom
ponukového konania 2. kola sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je motorové vozidlo PEUGEOT 206 AA SEDAN r.v. 2002, VIN č.
VF32CHFXF42770920, farba zelená metalíza svetlá, EVČ: SI260CE v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a
leží. Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca
upozorňuje, že predávané motorové vozidlo má vady.
3.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou na adresu
záujemcu.
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4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší precovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR s DPH ( úpadca je registrovaným platiteľom DPH)
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
úpadcu č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/249/2021 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V
prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
9.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

10.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená. Neúspešnými
záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
predaja majetku správcom. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
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rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet, pričom musí
byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového vozdila až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až
po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať motorové vozidlo. Registrácia zmeny
vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za
motorové vozidlo kupujúcim a po protokolárním prevzatí motového vozidla kupujúcim.
V Dun.Strede, 22.04.2022
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K024557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 372/17, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/207/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo značky Ford Mondeo, EČ: DS757AV, VIN:
WF0AXXGBBAYE22590, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2001
Súpisová hodnota majetku: 250,- EUR
Dátum zápisu: 22.04.2022
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K024558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marieta Katona, správca dlžníka: Michal Stašek, nar. 21.09.1976, bytom Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905
01 Senica - Sotina, vyhlásil v zmysle ustanovenia § 167 q a 167p zák.č. 7/2005 ZKR ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého 3. kolo bolo v obchodnom vestníku zverejnené 07.10.2021, č.
OV 193/2021 a lehota na predkladanie ponúk bola 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Ponukového konania sa v zákonom stanovenej lehote nezúčastnil žiaden záujemca
a správca ponukové konanie vyhodnotil ako neúspešné a na základe vyššie uvedeného vylučuje súpisovú
zložku majetku:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a rodinný dom
Par.číslo: 29

výmera: 593 m2

Obec: Střítež

kat.územie: Střítež u Kaplice

LV č.: 633

par.číslo: 29

Štát: CZ

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/6
Súpisová hodnota:

4.990,- €

Deň zápisu majetku do súpisu: 10.08.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Správca zároveň dáva na vedomie veriteľom dlžníka, že na základe § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady“.
V Dun. Strede, 22.04.2022
JUDr. Marieta Katona, správca dlžníka
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K024559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 372/17, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/207/2020, na
majetok úpadcu Jozef Sárközi:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo značky Ford Mondeo, EČ: DS757AV, VIN:
WF0AXXGBBAYE22590, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2001
Súpisová hodnota majetku: 250,- EUR
Dátum zápisu: 22.04.2022

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 1. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
alebo
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c) do elektronickej schránky správcu - Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50 269 976, číslo schránky: E0006139520.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 36OdK/207/2020, úpadca Jozef Sárközi, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 36OdK/207/2020, úpadca Jozef Sárközi, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.

1.6

Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
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5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4, sa neprihliada.

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet speňažovania.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Sárközi

K024560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Slavomír Báťka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 126, 925 45 Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/82/2021 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/82/2021
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26OdK/82/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda (ďalej ako „
správca “ ), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.05.2021, pod č. k. 26OdK/82/2021 - 12 ustanovený
do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Slavomír Báťka, nar. 25.08.1978, 925 45 Hoste
126 (ďalej ako „ dlžník “ ).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Mgr. Slavomír Báťka, nar. 25.08.1978, 925 45 Hoste 126 zruší.
V Dun.Strede, 22.04.2022
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K024561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferdinand Lakatos - LKT v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. armády 435, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 760 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 44K/7/2007 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
44K/7/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
JUDr. Peter Ondreička, so sídlom Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava, týmto v zmysle ust. zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení
neskorších predpisov a záväzného pokynu súdu vykonávajúceho funkciu veriteľského výboru zo dňa 30.06.2021,
oznamuje výsledok dražby súboru nehnuteľných vecí podľa nasledovného prehľadu:
1.
2.
3.
4.
5.

Dátum konania: 21.04.2022 (štvrtok)
Miesto konania dražby: Stavba, súp. č. 2557 (1PP) na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.
Čas vykonania dražby: od 9.15 hod. do 9.33 hod.
Dražba: prvá opakovaná.
Označenie predmetu dražby – súbor (nehnuteľných) vecí úpadcu podľa nasledovného prehľadu:

a) pozemok registra CKN s parc. č. 1170/1 o výmere: 423 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.:
Šók, LV č.: 1907, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
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b) pozemok registra CKN s parc. č. 1170/3 o výmere: 108 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.:
Šók, LV č.: 1907, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
c) pozemok registra CKN s parc. č. 1170/7 o výmere: 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.:
Šók, LV č.: 1907, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
d) pozemok registra CKN s parc. č. 1170/9 o výmere: 122 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.:
Šók, LV č.: 1907, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/2,
e) pozemok registra CKN s parc. č. 1170/6 o výmere: 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k.ú.:
Šók, LV č.: 2256, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
f) pozemok registra CKN s parc. č. 1171/2 o výmere: 724 m2, druh pozemku: záhrady, k.ú.: Šók, LV č.: 2256,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
g) stavba - rodinný dom so súpisným číslom 217, postavený na parc. č. 1170/3, k.ú.: Šók, LV č.: 2256,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1.
6. Opis predmetu dražby, stavu a jeho príslušenstva:
Podľa zápisu na LV č. 2256 je speňažovaný rodinný dom s.č. 217 postavený na parc. č. 1170/3 a 1170/9. Pre
havarijný stav – hrozilo zrútenie stavby, bola v roku 2011 časť rodinného domu postavená na parc. č. 1170/9 v
súčinnosti s obcou Selice odstránená. Podľa existujúceho stavu je dom s.č. 217 postavený výlučne na parc. č.
1170/3.
Podľa zápisu na LV č. 2256 je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky stavba - letná kuchyňa
postavená na parc. č. 1170/7. Pre havarijný stav bola letná kuchyňa v roku 2011 zbúraná a v skutočnosti
neexistuje.
Rodinný dom v obci Selice na ulici Orechovej, umiestnený v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov.
Rodinný dom ja v radovej zástavbe /stredný/ medzi rodinným domom s.č. 217 a rodinným domom s.č. 218.
Priečelie má orientované do dvora. Vstup do domu je z úrovne terénu. Dom je na I. NP. Nemá pivnicu a
podkrovie nie je obytné, má šikmú strechu a obdĺžnikový pôdorys.
Technický stav: Predpokladaný technický stav je určený podľa údajov získaných v roku 2011, pretože dom nebol
sprístupnený. Podľa stavu zisteného pri obhliadke v roku 2011 nebol dom počas užívania kompletne
rekonštruovaný. Bol postupne modernizovaný. (voda, kúpeľňa) bez udania roku. Základy sú základové pásy z
nezisteného materiálu, podľa stavu muriva bez izolácie. Obvodové murivo je premenlivej hrúbky z tvárnic 40-50
cm. Stropy sú drevené s rovným podhľadom, krov domu je valbový, klampiarske konštrukcie nie sú. Krytina na
streche je pôvodná škridla. Vonkajšia povrchová úprava je vápenný omietka a maľovka. Vnútorné povrchové
úpravy sú omietky a maľovka. V kúpeľni je obklad keramický. Dvere sú drevené plné aj zasklené. V kuchyni je
kuchynská linka asi z roku 2008, antikorový drez plynový sporák. Vykurovanie je kachľami na tuhé palivo.
Príprava teplej vody je ohrievačom v kúpeľni. V kúpeľni je umývadlo a vaňa. V dome sú pôvodné priečky,
zárubne, dvere, krov a škridla je značne opotrebovaná. Počas užívania boli vymenené okná, v súčasnosti sú
drevené dvojité, privedený je plyn, voda, vybudovaná kúpeľňa bez WC a kuchynská linka. WC je suché vo dvore.
Dom vlhne asi do výšky 50 cm v chodbe. Ide o dom s nižším štandardom vybavenia. Dom je vybavený prípojkou
el. prúdu, vody z verejného vodovodu a plynu. Dispozícia: I.NP – 2x izba, kuchyňa, chodba, komora, kúpeľňa.
Hodnotené pozemky sa nachádzajú v širšom centre obce na ul. Orechová. Pozemky sú slnečné , na rovine. Parc.
č. 1170/6 je využívaná ako dvor k rodinnému dvoru s.č. 217. Nie je hospodársky využívaná. Drobné stavby na nej
sú odstránené. Je porastená trávou prístup na parcelu je možný cez parc. č. 1170/1. Pozemok parc. č. 1170/3 je
zastavaný rod. domom s.č. 217. Parc. č. 1170/9 má obdĺžnikový tvar, je na rovine, nie je tienená, ani ináč
znehodnotená. Prístup na parcelu je možný cez perc. Č. 1170/1. Parc. č. 1170/2 je užívaná ako záhrada. Má
obdĺžnikový tvar, je na rovine a slnečná; prístup možný cez parc.č. 1170/6 a parc. č. 1170/1. Napojenie na IS je
možné cez uvedené pozemky. Pozemok parc.č. 1170/1 je napojený na verejný vodovod, plyn. Kanalizácia je do
žumpy. Parc. č. 1171/2 je užívaná ako záhrada. Má obdĺžnikový tvar, je na rovine a slnečná; prístup možný cez
parc.č. 1170/6 a parc. č. 1170/1. Napojenie na IS je možné cez uvedené pozemky.
7. Odhad ceny predmetu dražby:
Predmet dražby bol ocenený znaleckým posudkom číslo 114/2021 zo dňa 25.10.2021 vypracovaný znalcom z
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odboru stavebníctva, odvetvie – pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Ľudmila Ševčíková,
Komenského 29, 917 01 Trnava, evidenčné číslo znalca č. 914159 v súlade s vyhláškou Ministerstva
spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností na sumu 14 900,- EUR
(slovom: štrnásťtisícdeväťsto eur).
8. Označenie a opis práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ktoré
podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Bez tiarch a iných práv a záväzkov na Predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ktoré podstatným
spôsobom ovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby.
9. Licitátor: JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty, sídlo SKP: Námestie J. Herdu 4, 917 01
Trnava.
10. Výška ceny dosiahnutej vydražením: 6.500,- EUR (slovom: šesťtisícpäťsto eur).
V Trnave dňa 22.04.2022, JUDr. Peter Ondreička, správca

K024562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatnícka 2481/11, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/291/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Pavol Stašek, nar. 19.07.1973, trvale bytom Zlatnícka
2481/11, 909 01 Skalica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Pavol Stašek
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K024563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbové 4, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/66/2022 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/66/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Marián Vaško, narodený 06.10.1997, trvale bytom 922 03 Vrbové,
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00 do 16.00
hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred
dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K024564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbové 4, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/66/2022 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/66/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Marián Vaško, narodený 06.10.1997, trvale bytom 922 03 Vrbové,
týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu
správcu,
na
ktorý
môžu
veritelia
skladať
kauciu
pre
popretie
pohľadávok.
Číslo
účtu:
SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná
kaucia min 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty;
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Renata Petrová, správca

K024565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbové 4, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/66/2022 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/66/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Marián Vaško, narodený 06.10.1997, trvale bytom 922 03
Vrbové, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/66/2022 zo dňa 12.4.2022, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.75/2022 zo
dňa 20.04.2022. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000,
as the trustee of bankrupt: Marián Vaško, born 06.10.1997, live 922 03 Vrbové. I am obliged to inform you with
that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 23OdK/66/2022 dated on the 12th of April 2022, bankruptcy
was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in the Commercial Gazette
Journal No. 75/2022 dated on the 20th of April 2022. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň
nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou. The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The
application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová, registered seat:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu 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. If the creditor delivers the
application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise
the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Commercial Gazette 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 Gazette
with stating the creditor and the registered sum. 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. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy. 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. 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. 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. 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. 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. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets,
have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. 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 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. 1346/2000 dated on 29th May 2000. Ing. Renata
Petrová
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K024566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Herda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezina 261/28, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/52/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/52/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, IČO:
424995000012, Hlboká 8/1, Trnava, zabezpečovacie právo 1. v poradí, číslo zabezpečených pohľadávok
v zozname pohľadávok: 6/S-1, 6/S-2.

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: nákladné vozidlo značky FIAT SCUDO 1.9 D, EČ: SE261CS, VIN:
ZFA22000012190468, farba: biela, rok výroby: 1996
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Dátum zápisu: 21.04.2022

K024567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Herda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezina 261/28, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/52/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, IČO:
424995000012, Hlboká 8/1, Trnava, v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 26OdK/52/2021, na
majetok úpadcu František Herda:

nákladné vozidlo značky FIAT SCUDO 1.9 D, EČ: SE261CS, VIN: ZFA22000012190468, farba: biela, rok
výroby: 1996, súpisová hodnota 300,-EUR

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
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1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie auta a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90 8330 0000 0021
0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.

1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

a) osobne na adresu správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava,
alebo
b) poštou na adresu správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava,
alebo
c) do elektronickej schránky správcu - Trnavský správcovský dom, k.s., IČO: 47 246 880, číslo schránky:
E0006172699.

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 26OdK/52/2021, úpadca František Herda, záväzná ponuka na pozemky.
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
„Konkurz 26OdK/52/2021, úpadca František Herda, záväzná ponuka na pozemky. NEOTVÁRAŤ“.

1.5
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.

1.6

Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.
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II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.

3.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.3

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť 2. kolo ponukového konania.

Trnavský správcovský dom, k.s.
SKP úpadcu František Herda

K024568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Goleňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohrady nad Váhom 703, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský, LL.M, MBA
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/64/2022S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/64/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.04.2022 č. k.: 36OdK/64/2022-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 76/2022 zo dňa 21.04.2022 a právoplatnosť nadobudlo dňa 22.04.2022, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Milan Goleňa, nar.: 15.02.1983, trvale bytom 925 55 Vinohrady nad Váhom 703,
podnikajúceho pod menom Milan Goleňa-GOLSAT, IČO: 41 872 479 s miestom podnikania 909 05 Trstín 59,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku ňu 31.12.2014, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/64/2022S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, správca S1477

K024569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Goleňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohrady nad Váhom 703, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský, LL.M, MBA
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/64/2022S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/64/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.04.2022 č. k.: 36OdK/64/2022-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 76/2022 zo dňa 21.04.2022 a právoplatnosť nadobudlo dňa 22.04.2022, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Milan Goleňa, nar.: 15.02.1983, trvale bytom 925 55 Vinohrady nad Váhom 703,
podnikajúceho pod menom Milan Goleňa-GOLSAT, IČO: 41 872 479 s miestom podnikania 909 05 Trstín 59,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku ňu 31.12.2014, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Milan Goleňa“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno). V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, správca S1477

K024570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Tulej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1003 / 52, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S2038
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava, zn. správcu
S2038, správca dlžníka Gejza Tulej, nar. 08.10.1957, bytom Kasárenská 1003/52, 926 01 Sereď, oznamuje na
základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že účastníci
konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava,
v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: palkovicova@akpalkovic.sk,
alebo na čísle telefónu: +421 910 616 916.
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca

K024571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Tulej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1003 / 52, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S2038
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava spisová značka
23OdK/65/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 75/2022 zo dňa 20.04.2022, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Gejza Tulej, nar. 08.10.1957, bytom Kasárenská 1003/52, 926 01 Sereď. V zmysle zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka môžu v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky prihláškou v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Mgr.
Monika Palkovičová, správca, Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on Insolvency Proceedings (recast), as the bankruptcy trustee of the debtor, I am due to inform you that
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by the Resolution of the District Court Trnava No. 23OdK/65/2022, published in Commercial Journal
75/2022 on April 20, 2022, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Gejza Tulej, born on
08.10.1957, with permanent residence Kasárenská 1003/52, 926 01 Sereď, Slovak Republic. According to
the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred as „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy, in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Mgr. Monika
Palkovičová, bankruptcy trustee, Hviezdoslavova4, 917 01 Trnava, Slovak Republic.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to
the administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The
registration of such claim into the list of the claims published the administrator in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum.
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 uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky, dátum a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Ak sa pohľadávka neuplatní v mene euro, 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. 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. 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.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, order of the
satisfaction of the claim from the debtor’s general estate, total amount of claim and date and registration
form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal
and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate that European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. In case of non-financial claim lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is an accounting entity shall state a proclamation of the fact
that the claim is accounted in creditor′s accountancy, the scope of accounted claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. 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 bankruptcy trustee or to the District Court cannot be
corrected or amended.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
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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 .
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard
claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its
claims another way, application must contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank
details of the foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which
it arose and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period
of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets
are covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where
the security has been registered, the registration
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h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European
Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová,
správca konkurznej podstaty (bankruptcy trustee)

K024572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Tulej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1003 / 52, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Monika Palkovičová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S2038
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 4, 917 01 Trnava, zn. správcu
S2038, správca dlžníka Gejza Tulej, nar. 08.10.1957, bytom Kasárenská 1003/52, 926 01 Sereď, oznamuje v
zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený v Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu/IBAN: SK108330 0000 0020 0081
1347. 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 na
trovy konania.

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová, správca
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K024573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zónová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany 511, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/142/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/142/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, na základe ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Prihlásený veriteľ a každý,
zoznamu nahliadnuť.

kto

tvrdí,

že

je

veriteľom

pohľadávky proti

podstate,

je

oprávnený do

Ing. Renata Petrová, správca

K024574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Deák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná ulica 140/46, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Námestie J. Herdu 4, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/31/2022 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/31/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMOK

(súpisová zložka majetku č. 1)

registra CKN s parc. č. 145/10 o výmere: 143 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, štát: SR, okres:
Trnava, obec: Bohdanovce nad Trnavou, katastrálne územie: Bohdanovce nad Trnavou, zapísaný na LV č.: 638
Okresného úradu Trnava.
Deň zápisu: 22.04.2022.
Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZKR.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 715,00 eur

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

(súpisová zložka majetku č. 2)

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

258

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Celková suma: 1 417,43 EUR
Mena: EUR
Dlžník: Vladimír Deák, narodený 23.09.1950, trvale bytom Tehelná ulica 140/46, 919 09 Bohdanovce nad
Trnavou, IČO: 17 546 761.
Právny dôvod vzniku: § 167h ods. 1 ZKR /odkupná hodnota (tzv. odbytné) pri predčasnom ukončení kapitálového
poistenia K35 titulom poistnej zmluvy životného poistenia Senior č. 0371713439 zo dňa 21.02.2016 – poisťovateľ:
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151 700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava/.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 417,43 EUR.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

K024575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bothová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3563 / 26, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/23/2022 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Monika
Bothová, narodená 05.03.1974, trvale bytom Ružová 3563/26, 932 01 Veľký Meder, štátna občianka SR
(ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená: JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca, so
sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 32/2022 zo dňa 16.02.2022.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka:
Ev. č. pozemok s parcel. č.
1.
105/69
2.
107/29

Ev. č.
3.

Na parcele č.
105/69

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada

druh a popis stavby
10 - rodinný dom

výmera
521 m2
289 m2

Súpisné číslo
143

LV č. k.ú.
198
Sokolce-Turi
198
Sokolce-Turi

LV č.
198

k.ú.
Sokolce-Turi

spoluvlast. podiel.
1/4
1/4

spoluvlast. podiel.
1/4

hodnota
3.000,- EUR
1.800,- EUR

hodnota
15.000,- EUR

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
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len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne, dňa 21.04.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K024576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katona Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Ferenca Pálffyho 1373 / 1, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/27/2022 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/27/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erik Katona,
narodený 18.07.1989, trvale bytom Ulica Ferenca Pálffyho 1373/1, 930 11 Topoľníky, podnikajúceho pod
obchodným menom Erik Katona, IČO: 43 695 698, s miestom podnikania Ulica Ferenca Pálffyho 1373/1, 930 11
Topoľníky, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.10.2019 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 36/2022 zo dňa 22.02.2022.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne, dňa 22.04.2022
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JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K024577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bertók
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/19/2022/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/19/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto oznamuje, že ruší v zmysle §167v ods. ZKV konkurz na dlžníka Ladislav Bertók, narodený
20.02.1985 trvale bytom 92901 Dunajská Streda z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.
v Šamoríne 22.04..2022

JUDr.Viola Dudáková správca

K024578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.Fučíkova 788/12, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/143/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/143/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto oznamuje, že ruší v zmysle §167v ods. ZKV konkurz na dlžníka Tibor Farkas narodený
25.11.1983 trvale bytom Fučíkova ul.788/12,930 28 Okoč z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.
v Šamoríne 22.04.2022

JUDr.Viola Dudáková správca

K024579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrábel Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 357, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/219/2021 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/219/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mgr. Marek Vrábel, narodený 09.09.1984, trvale bytom 925 92 Kajal 357 (ďalej
len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K024580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mieru 707 / 33, 908 01 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/18/2022 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/18/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K024581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašovský Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgočka 4, 919 21 Šalgočka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/28/2022 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/28/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/28/2022 zo dňa 18.02.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lukáš Farkašovský, narodený 21.10.1991, trvale bytom 925 54 Šalgočka. Zároveň uznesením
Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/28/2022 zo dňa 18.02.2022 ustanovil do funkcie správcu úpadcu (ďalej
len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, značka správcu S
1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 38/2021 zo dňa 24.02.2022.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Lukáš Farkašovský, narodený 21.10.1991, trvale bytom 925 54
Šalgočka, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 02.03.2022 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani
náklady konkurzu.
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Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Lukáš Farkašovský, narodený 21.10.1991, trvale
bytom 925 54 Šalgočka, zrušuje.

K024582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Döme Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 618, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/134/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/134/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23OdK/134/2021 zo dňa 10.01.2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ing. Július Döme, narodený 28.03.1967, trvale bytom 925 62 Váhovce 618. Zároveň uznesením
Okresného súdu Trnava sp. zn. 23OdK/134/2021 zo dňa 10.01.2022 ustanovil do funkcie správcu úpadcu (ďalej
len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, značka správcu S
1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 10/2022 zo dňa 17.01.2022.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Ing. Július Döme, narodený 28.03.1967, trvale bytom 925 62 Váhovce
618, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 21.01.2022 dostavil do kancelárie správcu. Správca po speňažení majetku zistil, že dlžníkov majetok
nepokryje ani náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ing. Július Döme, narodený 28.03.1967, trvale
bytom 925 62 Váhovce 618, zrušuje.

K024583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čady Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninová 259 / 159, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/85/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/85/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Renata Petrová, správca dlžníka: Robert Čady, narodený 04.02.1977, trvale bytom Leninová 259/159, 925 22
Veľké Úľany, týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vedený na
Okresnom súde Trnava sp. zn. 60OdK/85/2021, sa po splnení rozvrhu výťažku končí. Zverejnením v Obchodnom
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vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Renata Petrová, správca

K024584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Döme Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 618, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/134/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/134/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto správca oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa :
č.13 EOS KSI Slovensko, s.r.o. 33698,08 Eur
č.14 EOS KSI Slovensko, s.r.o. 78676,59 Eur
č.15 EOS KSI Slovensko, s.r.o. 5278,60 Eur

K024585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 018 41, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.8.1957
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/531/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/531/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Ing. Ľubomír Šimko, nar.
29.8.1957, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti (pozemky)
Por. Druh pozemku Výmera
č.
v m2
1.
Lesný pozemok 115515
m2
2.

Štát Obec
SR Nová
Dubnica

Lesný pozemok 44300 m2 SR Nová
Dubnica

Katastrálne
územie
Malý Kolačín

Číslo Parcelné
LV
číslo
2225 112/1

Podiel úpadcu
2647/1000000

Hodnota
majetku
305,- eur

Malý Kolačín

2225

2647/1000000

115,- eur

112/2

Dôvod zapísania do
súpisu
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
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3.

Trvalý
porast

trávny 1594 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/1

4/42

150,- eur

4.

Trvalý
porast

trávny 653 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/2

4/42

60,- eur

5.

Trvalý
porast

trávny 1099 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/ 21

4/42

100,- eur

6.

Trvalý
porast

trávny 1594 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/1

4/84

75,- eur

7.

Trvalý
porast

trávny 653 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/2

4/84

30,- eur

8.

Trvalý
porast

trávny 1099 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2587

3392/ 21

4/84

100,- eur

9.

Orná pôda

1014 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2589

526

4/168

25,- eur

10.

Lesný pozemok 1199267 SR Nová
m2
Dubnica

Veľký Kolačín 2864

872/1

2647/1000000

3000,- eur

12.

Lesný pozemok 105954
m2

SR Nová
Dubnica

Veľký Kolačín 2864

872/2

2647/1000000

280,- eur

13.

Lesný pozemok 335447
m2

SR Nová
Dubnica

Veľký Kolačín 2864

874

2647/1000000

880,- eur

14.

Trvalý
porast

15.

16.

Trvalý
porast

17.

Orná pôda

18.

Orná pôda

19.

Trvalý
porast

20.

trávny 9723 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2887

2272

95303/108000000

10,- eur

Lesný pozemok 864 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2964

1420

5/168

25,- eur

trávny 662 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

1312

1/6

110,- eur

1056 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

2754

1/6

170,- eur

1053 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

2755

1/6

170,- eur

trávny 53 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

3351/1

1/6

10,- eur

Trvalý
porast

trávny 424 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

3351/2

1/6

70,- eur

21.

Trvalý
porast

trávny 934 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

3351/11

1/6

150,- eur

22.

Trvalý
porast

trávny 272 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

3351/21

1/6

45,- eur

23.

Trvalý
porast

trávny 1024 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2966

3351/22

1/6

170,- eur

24.

Orná pôda

6216 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 2967

1239

1/24

250,- eur

25.

Trvalý
porast

trávny 4744 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3218

2267/501

7331/12000000

15,- eur

26.

Trvalý
porast

trávny 6 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3218

2267/502

7331/12000000

0,50 eur

27.

Lesný pozemok 52652 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2233/2

2647/1000000

130,- eur

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
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28.

Trvalý
porast

trávny 8989 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2294

2647/1000000

40,- eur

29.

Trvalý
porast

trávny 1977 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2296/501

2647/1000000

10,- eur

30.

Trvalý
porast

trávny 464 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2296/502

2647/1000000

5,- eur

31.

Trvalý
porast

trávny 1330 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2297/501

2647/1000000

8,- eur

32.

Trvalý
porast

trávny 717 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2297/502

2647/1000000

6,- eur

33.

Trvalý
porast

trávny 1787 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2298/501

2647/1000000

10,- eur

34.

Trvalý
porast

trávny 172 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2298/502

2647/1000000

2,- eur

35.

Trvalý
porast

trávny 3341 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2303/501

2647/1000000

15,- eur

36.

Trvalý
porast

trávny 449 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2303/502

2647/1000000

5,- eur

37.

Trvalý
porast

trávny 62 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2303/503

2647/1000000

1,- eur

38.

Trvalý
porast

trávny 7900 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2309/501

2647/1000000

30,- eur

39.

Trvalý
porast

trávny 1479 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2309/502

2647/1000000

10,- eur

40.

Trvalý
porast

trávny 3206 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2318

2647/1000000

15,- eur

41.

Trvalý
porast

trávny 2759 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2320/501

2647/1000000

12,- eur

42.

Trvalý
porast

trávny 854 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2320/502

2647/1000000

7,- eur

43.

Lesný pozemok 368256
m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2471/1

2647/1000000

970,- eur

44.

Ostatná plocha 29877 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2471/2

2647/1000000

80,- eur

45.

Lesný pozemok 633462
m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2472/2

2647/1000000

1600,- eur

46.

Lesný pozemok 193926
m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2473/1

2647/1000000

500,- eur

47.

Ostatná plocha 9739 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2473/2

2647/1000000

45,- eur

48.

Lesný pozemok 93742 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2473/3

2647/1000000

250,- eur

49.

Lesný pozemok 183091
m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2478/2

2647/1000000

480,- eur

50.

Lesný pozemok 5106 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2479

2647/1000000

20,- eur

51.

Lesný pozemok 359576
m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/1

2647/1000000

950,- eur

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
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52.

Ostatná plocha 15466 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/2

2647/1000000

50,- eur

53.

Lesný pozemok 7906 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/3

2647/1000000

30,- eur

54.

Lesný pozemok 2880 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/4

2647/1000000

12,- eur

55.

Lesný pozemok 64 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/11

2647/1000000

1,- eur

56.

Lesný pozemok 214 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2480/12

2647/1000000

3,- eur

57.

Lesný pozemok 1879 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2482

2647/1000000

10,- eur

58.

Lesný pozemok 1318 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2487

2647/1000000

8,- eur

59.

Lesný pozemok 1338 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2489

2647/1000000

8,- eur

60.

Lesný pozemok 5353 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2492/1

2647/1000000

20,- eur

61.

Lesný pozemok 8379 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2492/2

2647/1000000

35,- eur

62.

Lesný pozemok 8181 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2492/3

2647/1000000

35,- eur

63.

Lesný pozemok 48945 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2492/4

2647/1000000

150,- eur

64.

Lesný pozemok 2510 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2494

2647/1000000

12,- eur

65.

Lesný pozemok 4523 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2495

2647/1000000

18,- eur

66.

Lesný pozemok 1354 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2496

2647/1000000

8,- eur

67.

Lesný pozemok 2284 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2497

2647/1000000

12,- eur

68.

Lesný pozemok 1520 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2499

2647/1000000

9,- eur

69.

Orná pôda

2248 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2500

2647/1000000

12,- eur

70.

Lesný pozemok 3432 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2501

2647/1000000

16,- eur

71.

Lesný pozemok 1164 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2503

2647/1000000

8,- eur

72.

Lesný pozemok 2124 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2506

2647/1000000

12,- eur

73.

Lesný pozemok 4160 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2554/1

2647/1000000

17,- eur

74.

Lesný pozemok 1066 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2554/2

2647/1000000

8,- eur

75.

Ostatná plocha 1833 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2574/2

2647/1000000

10,- eur

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
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76.

Ostatná plocha 1024 m2

77.

Orná pôda

78.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2574/21

2647/1000000

8,- eur

250 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2576

2647/1000000

3,- eur

Orná pôda

707 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2577

2647/1000000

7,- eur

79.

Orná pôda

412 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2578

2647/1000000

5,- eur

80.

Orná pôda

357 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2579

2647/1000000

5,- eur

81.

Orná pôda

1004 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2580

2647/1000000

8,- eur

82.

Orná pôda

432 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2581

2647/1000000

5,- eur

83.

Orná pôda

351 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2582

2647/1000000

5,- eur

84.

Orná pôda

946 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2583

2647/1000000

8,- eur

85.

Orná pôda

1217 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2584

2647/1000000

8,- eur

86.

Orná pôda

1342 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2585

2647/1000000

8,- eur

87.

Orná pôda

1542 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2586

2647/1000000

10,- eur

88.

Orná pôda

2170 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2588

2647/1000000

12,- eur

89.

Orná pôda

3116 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2589

2647/1000000

15,- eur

90.

Orná pôda

2024 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

2590

2647/1000000

12,- eur

91.

Ostatná plocha 187 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3533

3489/ 2

2647/1000000

2,- eur

92.

Orná pôda

1011 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3782

2493

7331/12000000

1,- eur

93.

Trvalý
porast

trávny 1894 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3800

2243/501

51317/36000000

3,- eur

94.

Trvalý
porast

trávny 811 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3800

2243/502

51317/36000000

1,- eur

95.

Trvalý
porast

trávny 452 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3800

2243/503

51317/36000000

0,50 eur

96.

Trvalý
porast

trávny 2148 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3801

2238/501

227261/144000000 3,- eur

97.

Trvalý
porast

trávny 1062 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3801

2238/502

227261/144000000 1,- eur

98.

Orná pôda

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3801

2238/503

227261/144000000 0,50 eur

99.

Lesný pozemok 1433 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3805

3211/ 15

7331/12000000

325 m2

1,- eur

majetok
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

100. Trvalý
porast

trávny 2074 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3805

2245/501

7331/12000000

2,- eur

101. Trvalý
porast

trávny 337 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3805

2245/502

7331/12000000

0,50 eur

102. Trvalý
porast

trávny 408 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3805

2245/503

7331/12000000

0,50 eur

103. Trvalý
porast

trávny 7541 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3805

2311

7331/12000000

5,- eur

104. Lesný pozemok 29591 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3210/2

7331/3000000

70,- eur

105. Lesný pozemok 2507 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/4

7331/3000000

6,- eur

106. Lesný pozemok 693 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/5

7331/3000000

1,- eur

107. Lesný pozemok 87 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/6

7331/3000000

0,50 eur

108. Lesný pozemok 3811 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/9

7331/3000000

10,- eur

109. Lesný pozemok 2981 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/16

7331/3000000

7,- eur

110. Lesný pozemok 13410 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3211/19

7331/3000000

30,- eur

111. Zastavaná
4 m2
plocha
a nádvorie
112. Ostatná plocha 404 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4187/4

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4210/2

7331/3000000

1,- eur

113. Trvalý
porast

trávny 1261 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4210/3

7331/3000000

3,- eur

114. Trvalý
porast

trávny 5831 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4210/4

7331/3000000

15,- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4210/7

7331/3000000

1,- eur

116. Trvalý
porast

trávny 12318 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4212/3

7331/3000000

30,- eur

117. Trvalý
porast

trávny 3330 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4212/4

7331/3000000

8,- eur

118. Ostatná plocha 675 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4212/9

7331/3000000

1,- eur

119. Ostatná plocha 300 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4212/10

7331/3000000

1,- eur

4030 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/2

7331/3000000

10,- eur

3487 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/3

7331/3000000

8,- eur

221 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/6

7331/3000000

1,- eur

1216 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/11

7331/3000000

3,- eur

115. Ostatná plocha 167 m2

120. Zastavaná
plocha
a nádvorie
121. Zastavaná
plocha
a nádvorie
122. Zastavaná
plocha
a nádvorie
123. Ostatná plocha
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124. Zastavaná
4241 m2
plocha
a nádvorie
125. Ostatná plocha 1694 m2

126. Zastavaná
plocha
a nádvorie
127. Zastavaná
plocha
a nádvorie
128. Zastavaná
plocha
a nádvorie
129. Zastavaná
plocha
a nádvorie
130. Zastavaná
plocha
a nádvorie
131. Zastavaná
plocha
a nádvorie
132. Zastavaná
plocha
a nádvorie
133. Ostatná plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/14

7331/3000000

10,- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/17

7331/3000000

4,- eur

11 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/18

7331/3000000

0,50 eur

32 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/24

7331/3000000

0,50 eur

64 m2

Dubnica
Dubnica
SR nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/ 25

7331/3000000

0,50 eur

1813 m2

Dubnica
Dubnica
SR nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/28

7331/3000000

4,- eur

261 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/29

7331/3000000

1,- eur

605 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/30

7331/3000000

2,- eur

1287 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4213/31

7331/3000000

3,- eur

28636 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4214/1

7331/3000000

70,- eur

134. Trvalý
porast

trávny 5771 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4215/1

7331/3000000

14,- eur

135. Trvalý
porast

trávny 1850 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4217/3

7331/3000000

4,- eur

136. Ostatná plocha 11735 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4219/2

7331/3000000

30,- eur

trávny 2633 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4221/1

7331/3000000

6,- eur

138. Ostatná plocha 1000 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4221/2

7331/3000000

2,- eur

139. Ostatná plocha 1235 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4222

7331/3000000

3,- eur

140. Ostatná plocha 44 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4223

7331/3000000

0,50 eur

141. Ostatná plocha 178 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4230/3

7331/3000000

0,50 eur

142. Lesný pozemok 6855 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4231/3

7331/3000000

17,- eur

143. Lesný pozemok 169 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4232/1

7331/3000000

0,50 eur

144. Zastavaná
193 m2
plocha
a
nádvorie
145. Zastavaná
100 m2
plocha
a
nádvorie
146. Ostatná plocha 1476 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4238/2

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4238/3

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4239/2

7331/3000000

3,- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4239/6

7331/3000000

0,50 eur

137. Trvalý
porast

175 m2

147.
Ostatná plocha

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
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písm. a) ZKR
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148. Zastavaná
100 m2
plocha
a
nádvorie
149. Zastavaná
59 m2
plocha
a
nádvorie
150. Ostatná plocha 105 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4239/8

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4239/10

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4241/2

7331/3000000

0,50 eur

151. Ostatná plocha 93 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4241/4

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4241/9

7331/3000000

0,50 eur

152. Zastavaná
plocha
nádvorie

158 m2
a

153. Orná pôda

3662 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/5

7331/3000000

9,- eur

154. Orná pôda

48387 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/8

7331/3000000

120,- eur

653 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/9

7331/3000000

2,- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

157. Ostatná plocha 902 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/61

7331/3000000

3,- eur

158. Ostatná plocha 29 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/70

7331/3000000

0,50 eur

159. Ostatná plocha 22 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/71

7331/3000000

0,50 eur

160. Ostatná plocha 73 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4290/72

7331/3000000

0,50 eur

161. Ostatná plocha 369 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4346/1

7331/3000000

1,- eur

162. Ostatná plocha 235 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4346/2

7331/3000000

1,-eur

163. Ostatná plocha 264 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4346/5

7331/3000000

1,- eur

164. Ostatná plocha 34252 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4346/6

7331/3000000

85,- eur

165. Ostatná plocha 36 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4346/7

7331/3000000

0,50 eur

155. Zastavaná
plocha
nádvorie

a

156. Zastavaná
plocha
nádvorie

a

572 m2

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR

úpadcu
ods. 1

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR

úpadcu
ods. 1

úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1

úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
4290/11

7331/3000000

2,- eur

166. Orná pôda

3679 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/3

7331/3000000

9,- eur

167. Orná pôda

6363 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/5

7331/3000000

15,- eur

168. Orná pôda

16332 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/7

7331/3000000

40,- eur

169. Orná pôda

4922 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/9

7331/3000000

12,- eur

170. Orná pôda

2215 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/13

7331/3000000

5,- eur
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podľa § 67
písm. a) ZKR
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171. Orná pôda

3571 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/15

7331/3000000

8,- eur

172. Orná pôda

1225 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/17

7331/3000000

3,- eur

173. Orná pôda

2027 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4347/18

7331/3000000

5,- eur

174. Ostatná plocha 4200 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4348/3

7331/3000000

10,- eur

175. Ostatná plocha 16752 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4348/4

7331/3000000

40,- eur

176. Zastavaná
40 m2
plocha
a
nádvorie
177. Ostatná plocha 42 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4399/2

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4399/4

7331/3000000

0,50 eur

178. Ostatná plocha 217 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4399/5

7331/3000000

1,- eur

179. Zastavaná
4687 m2
plocha
a
nádvorie
180. Ostatná plocha 285 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4442/2

7331/3000000

11.- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4444/3

7331/3000000

1,- eur

181. Zastavaná
1 m2
plocha
a
nádvorie
182. Zastavaná
1 m2
plocha
a
nádvorie
183. Zastavaná
1 m2
plocha
a
nádvorie
184. Zastavaná
94 m2
plocha
a
nádvorie
185. Zastavaná
44 m2
plocha
a
nádvorie
186. Ostatná plocha 3855 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4590

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4595

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4597

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4629

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

4968

7331/3000000

0,50 eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

759

7331/3000000

10,- eur

7403 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

774

7331/3000000

18,- eur

188. Trvalý
porast

trávny 4992 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

1002/1

7331/3000000

12,- eur

189. Trvalý
porast

trávny 954 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

1002/11

7331/3000000

2,- eur

190. Trvalý
porast

trávny 4900 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2253/501

7331/3000000

12,- eur

191. Trvalý
porast

trávny 345 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2253/502

7331/3000000

1,- eur

192. Trvalý
porast

trávny 692 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2255

7331/3000000

2,- eur

193. Trvalý
porast

trávny 1263 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2278

7331/3000000

3,- eur

194. Trvalý
porast

trávny 2030 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2306

7331/3000000

5,- eur

187. Vodná plocha

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
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písm. a) ZKR
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písm. a) ZKR
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Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

272

úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1
úpadcu
ods. 1

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

195. Orná pôda

2353 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2481

7331/3000000

5,- eur

196. Orná pôda

848 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2483

7331/3000000

2,- eur

197. Ostatná plocha 43930 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2491/101

7331/3000000

110,- eur

198. Ostatná plocha 16191 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2491/201

7331/3000000

40,- eur

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2502

7331/3000000

1,- eur

trávny 1377 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2756

7331/3000000

3,- eur

5044 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2801

7331/3000000

12,- eur

trávny 4569 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2856

7331/3000000

10,- eur

203. Ostatná plocha 3210 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2877/501

7331/3000000

8,- eur

204. Ostatná plocha 4400 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2877/502

7331/3000000

10,- eur

trávny 2001 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2897

7331/3000000

5,- eur

2751 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2909/501

7331/3000000

7,- eur

199. Orná pôda

200. Trvalý
porast

201. Orná pôda

202. Trvalý
porast

205. Trvalý
porast

206. Orná pôda

437 m2

207. Trvalý
porast

trávny 235 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

2909/502

7331/3000000

0,50 eur

208. Trvalý
porast

trávny 8976 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3019

7331/3000000

20,- eur

209. Trvalý
porast

trávny 1568 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3023

7331/3000000

4,- eur

210. Trvalý
porast

trávny 16326 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3170/501

7331/3000000

40,- eur

211. Orná pôda

31812 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3170/502

7331/3000000

80,- eur

212. Orná pôda

480 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3170/503

7331/3000000

1,- eur

213. Trvalý
porast

trávny 237 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3185

7331/3000000

0,50 eur

214. Trvalý
porast

trávny 636 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3204

7331/3000000

2,- eur

215. Trvalý
porast

trávny 3153 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3214

7331/3000000

8,- eur

216. Trvalý
porast

trávny 1698 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3221

7331/3000000

4,- eur

217. Ostatná plocha 2003 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3289/501

7331/3000000

5,- eur

218. Ostatná plocha 74 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3289/502

7331/3000000

0,50 eur
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219. Trvalý
porast

trávny 823 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3296/501

7331/3000000

2,- eur

220. Trvalý
porast

trávny 809 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3296/502

7331/3000000

2,- eur

221. Trvalý
porast

trávny 601 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3337/501

7331/3000000

2,- eur

222. Trvalý
porast

trávny 431 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3337/502

7331/3000000

1,- eur

223. Ostatná plocha 316 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3338

7331/3000000

1,- eur

224. Trvalý
porast

trávny 601 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3341/501

7331/3000000

2,- eur

225. Trvalý
porast

trávny 488 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3341/502

7331/3000000

1,- eur

226. Trvalý
porast

trávny 751 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3342

7331/3000000

2,- eur

227. Ostatná plocha 734 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3343/1

7331/3000000

2,- eur

228. Ostatná plocha 1661 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3343/2

7331/3000000

4,- eur

229. Trvalý
porast

trávny 231 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3343/21

7331/3000000

0,50 eur

230. Trvalý
porast

trávny 1969 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3343/22

7331/3000000

4,- eur

231. Vodná plocha

1507 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3344/1

7331/3000000

3,- eur

232. Vodná plocha

787 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3344/2

7331/3000000

2,- eur

trávny 358 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3344/21

7331/3000000

1,- eur

4487 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3474/1

7331/3000000

10,- eur

235. Trvalý
porast

trávny 5784 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3478/3

7331/3000000

14,- eur

236. Trvalý
porast

trávny 407 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3479/501

7331/3000000

1,- eur

237. Trvalý
porast

trávny 478 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3479/502

7331/3000000

1,- eur

238. Trvalý
porast

trávny 82 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3479/503

7331/3000000

0,50 eur

239. Trvalý
porast

trávny 6473 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3480/501

7331/3000000

15,- eur

240. Ostatná plocha 200 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3481

7331/3000000

0,50 eur

241. Ostatná plocha 1179 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3482

7331/3000000

3,- eur

242. Ostatná plocha 267 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3484/1

7331/3000000

0,50 eur

233. Trvalý
porast

234. Vodná plocha

majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
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majetok
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majetok
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majetok
podľa § 67
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majetok
podľa § 67
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podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
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majetok
podľa § 67
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podľa § 67
písm. a) ZKR
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podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
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majetok
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majetok
podľa § 67
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majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
majetok
podľa § 67
písm. a) ZKR
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243. Ostatná plocha 507 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3484/2

7331/3000000

1,- eur

244. Ostatná plocha 141 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3484/3

7331/3000000

0,50 eur

245. Trvalý
porast

trávny 422 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3963

3484/11

7331/3000000

1,- eur

246. Trvalý
porast

trávny 1367 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3964

2251/501

7331/12000000

1,- eur

247. Trvalý
porast

trávny 2409 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3964

2251/502

7331/12000000

2,- eur

248. Trvalý
porast

trávny 234 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3964

2251/503

7331/12000000

0,50 eur

249. Trvalý
porast

trávny 7033 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3970

2293

7331/6000000

8,- eur

250. Trvalý
porast

trávny 3251 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3973

2237/501

1414883/648000000 7,- eur

251. Trvalý
porast

trávny 1219 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3973

2237/502

1414883/648000000 2,- eur

252. Lesný pozemok 1707 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3974

3210/5

7331/6000000

2,- eur

253. Lesný pozemok 5475 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3974

3211/7

7331/6000000

6,- eur

254. Trvalý
porast

trávny 1718 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3974

2273/501

7331/6000000

2,- eur

255. Trvalý
porast

trávny 700 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3974

2273/502

7331/6000000

1,- eur

256. Lesný pozemok 4880 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

3211/11

139289/90000000

7,- eur

257. Lesný pozemok 5146 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

3211/12

139289/90000000

8,- eur

258. Lesný pozemok 1536 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

3211/14

139289/90000000

2,- eur

259. Lesný pozemok 5229 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

3211/20

139289/90000000

8,- eur

260. Lesný pozemok 125 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

3211/21

139289/90000000

0,50 eur

261. Trvalý
porast

trávny 1363 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

2242/501

139289/90000000

2,- eur

262. Trvalý
porast

trávny 523 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3975

2242/502

139289/90000000

0,50 eur

3900 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3976

2526

7331/4500000

6,- eur

264. Trvalý
porast

trávny 1095 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3977

2300/501

51317/27000000

2,- eur

265. Trvalý
porast

trávny 431 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3977

2300/502

51317/27000000

1,- eur

266. Trvalý
porast

trávny 2923 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 3978

2284

7331/6000000

3,- eur

263. Orná pôda
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267. Orná pôda

1619 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4376

1240

1/24

70,- eur

268. Orná pôda

1573 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4377

1241

1/24

65,- eur

269. Orná pôda

11889 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4381

789

3/48

740,- eur

270. Orná pôda

11889 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4381

789

3/48

740,- eur

271. Lesný pozemok 1206 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4628

2486/1

1668/1000000

2,- eur

272. Lesný pozemok 3701 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 4628

2486/2

1668/1000000

6,- eur

273. Orná pôda

15294 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 5546

788

3/48

950,- eur

274. Orná pôda

15294 m2 SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 5546

788

3/48

950,- eur

275. Trvalý
porast

trávny 1108 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 5547

1314

1/6

180,- eur

276. Trvalý
porast

trávny 251 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 5547

1316

1/6

40,- eur

277. Orná pôda

252 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 6388

3932/65

1/24

10,- eur

278. Orná pôda

178 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 6389

3932/64

1/24

7,- eur

279. Orná pôda

39 m2

SR Dubnica
Dubnica
nad Váhom Váhom

nad 6390

3932/44

1/24

1,- eur
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V Bratislave, dňa 22.04.2022
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K024586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1709 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/407/2021 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/407/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 18.11.2021, č. k. 40OdK/407/2021 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Peter Karvay, nar. 27.9.1983, trvale bytom Mnešická ulica 1709/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská
republika (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína
Štrbáňová, so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 225/2021 dňa 24.11.2021.
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V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 19.01.2022 správca zistil, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý bol
zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Obchodný vestník 18/2022, deň vydania: 27.01.2022,
K005526). Tento majetok sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania a ani žiadny
veriteľ nepreukázal záujem o majetok Dlžníka a tak konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka, Peter Karvay, nar.
27.9.1983, trvale bytom Mnešická ulica 1709/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Peter Karvay, nar.
27.9.1983, trvale bytom Mnešická ulica 1709/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 22.04.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K024587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šiška Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Klíž 54, 958 45 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/55/2022 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/55/2022
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
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Vladimír Šiška, nar. 2.3.1991, trvale bytom Klížske Hradište 54, 958 45 Veľký Klíž,
občan SR, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/55/2022, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Vladimír Šiška, nar. 2.3.1991, trvale bytom Klížske
Hradište 54, 958 45 Veľký Klíž, občan SR, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/55/2022,
zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 22. apríla 2022
JUDr. Alojz Žitník, správca
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K024588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Kramarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrová 126, 916 35 Modrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/71/2022 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/71/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín, správca majetku dlžníka
Dominik Kramarovič, nar. 30.8.1989, trvale bytom 916 35 Modrová 126, Slovenská republika, týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet: hnuteľná vec, konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 58/2022 zo dňa 24.3.2022 ako:
1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobný automobil, zn. TOYOTA COROLLA, kategória M1, typ: E12T 1.4 D-4D T/-/-, rok výroby: 2004, výrobné č.
NMTEC28E30R004564, farba strieborná metalíza svetlá, stav opotrebenia: opotrebované, najazdených cca 357 000 km
Celková suma: 1 000,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom
Súpisová hodnota: 1 000,-€
Dátum zapísania do súpisu: 21.3.2022

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 nie staršiu ako tri mesiace spolu
s fotokópiou občianskeho 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 (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 40 71 2022
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s 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 hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
Správca upovedomuje, že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania, inak
je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť.

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

K024589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bioplyn Ladzany, s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 106, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 097 361
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Beata Krausová, so sídlom kancelárie: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom ako ustanovený
reštrukturalizačný správca dlžníka: Bioplyn Ladzany, s.r.o. so sídlom 020 62 Horovce 106, IČO 44 097 361, týmto
v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
16.06.2022 od 10:00 hod. v sídle dlžníka 020 62 Horovce 106.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok k reštrukturalizácii
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase
konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy
pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia
oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Pri
prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra (nie
starším ako 3 mesiace), resp. z iného príslušného registra alebo evidencie; zástupca veriteľa originálom plnej
moci, resp. poverenia na zastupovanie.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K024590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Litvík Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Majer 750/14, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca dlžníka Róbert Litvík, nar.: 20.10.1971, bytom Dolný Majer 750/14, 018 64 Košeca, (ďalej len
ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/50/2020, v súlade s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b
vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu, a to nasledovného hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 9/2022 dňa 14.01.2022 ako súpisovú zložku č. 4:
Súpisová zložka majetku č. 4

HNUTEĽNÉ VECI

Popis
Register v ktorom sa eviduje
Deň zápisu do súpisu majetku
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Stav vozidla

Motocykel zn. APRILIA PEGASO, rok výroby 1997, EČV: IL230AC
Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne
25.05.2020
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
100,00 €
Na náhradné súčiastky , búrané , nepojazdné

Majetok sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38OdK/50/2020 / MOTO – neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK55 0900 0000 0002 5295 1830, vedený v SLSP, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K024591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/459/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/459/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca dlžníka Ján Blaško, nar. 14.08.1977, trvale bytom Považská Bystrica oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok boli v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísané prihlášky doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005

Prihlásená suma:
1. 170,60 €
2. 475,20 €
3. 212,80 €
V Trenčíne, 21.04.2022
JUDr. Mária Bustinová, správca

K024592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 936/35, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/117/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/117/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca dlžníka Erika Maková, nar. 11.3.1974, trvale bytom Lánska 936/35, 017 01
Považská Bystrica, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K024593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 936/35, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/117/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/117/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca dlžníka Erika Maková, nar. 11.3.1974, trvale bytom Lánska
936/35, 017 01 Považská Bystrica v 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 mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 401172022 ako špecifického symbolu.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K024594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1970

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. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/344/2021 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/344/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Anna Pastorková, nar. 08.07.1970, trvale bytom 020 01 Púchov, podnikajúci pod
obchodným menom Anna Pastorková s miestom podnikania 1. mája 880/19, 020 01 Púchov, IČO 53
923 430 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR tretie kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
518/104, reg. „E“

Výmera
303

Druh
Orná pôda

Štát, obec, k.ú.
SR,
Púchov, Horné Kočkovce

Č. LV
3793

Spoluvl. pod.
15/512 a 15/256

Hodnota
25,00 €

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 27.05.2022 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Mária Bustinová, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín na obálku uviesť „PONUKA40OdK/344/2021- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470, pozn. Anna
Pastorková – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp. pripísaná́ na
účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 27.05.2022 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.05.2022 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Úspešný záujemca znáša náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Ak sa nepodarí speňažiť predmetnú hnuteľnú vec ani v tomto treťom kole ponukového konania, prestáva
podliehať konkurzu.
Veriteľ prihlásenej pohľadávky je oprávnený zaslať písomnú ponuku na kúpu predmetného vozidla do 10
dní od skončenia 3.kola ponukového konania. Správca predmetné vozidlo prevedie tomu veriteľovi, ktorý
ponútne najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Mária Bustinová, 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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K024595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpárek Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 937 / 57, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/124/2021 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/124/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÁ VEC
Popis

Rok
výroby
1. Osobný automobil Peugeot 206, EvČ: PU 722 AV, VIN: nezistené
VF32AKFUF44021637

Stav
Poškodené,
prasknuté
opadávajúca farba, búrané

čelné

Spoluvl.
pod.
sklo, 1/1

Hodnota
250,00 €

K024596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpárek Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 937 / 57, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/124/2021 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/124/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Rudolf Gašpárek, nar. 15.01.1985, trvale bytom 1. mája 937/57, 020 01 Púchov týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis

Rok
výroby
1. Osobný automobil Peugeot 206, EvČ: PU 722 AV, VIN: 1994
VF32AKFUF44021637

Stav
Poškodené,
prasknuté
opadávajúca farba, búrané

čelné

Spoluvl.
pod.
sklo, 1/1

Hodnota
250,00 €

Ohliadka motorového vozidla je možná v Púchove po predchádzajúcom objednaní u správcu JUDr. Mária
Bustinová – 0903 453 395.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 27.05.2022 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Mária Bustinová, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín na obálku uviesť „PONUKA40OdK/124/2021- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470, pozn. Rudolf
Gašpárek – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp. pripísaná́ na účet
správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 27.05.2022 do 14,00 hod..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.05.2022 o 10,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre vypracovanie kúpnej zmluvy a podkladov pre prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom
inšpektoráte.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K024597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komár Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327 / 45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/57/2022 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/57/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/57/2022-15 zo dňa 24.02.2022, ktoré bolo
zverejnené v OV 42/2022 zo dňa 2.3.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Adam Komár, nar.
10.01.1997, trvale bytom Údernícka 327/45, 972 51 Handlová, a bola som ustanovená do funkcie správcu.

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na Adam Komár, nar. 10.01.1997, trvale bytom Údernícka 327/45,
972 51 Handlová, že nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné
vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.4.2022
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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Ing. Beata Krausová, správca S1180

K024598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO ENERGY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova ulica 1168/183 / 0, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 114 884
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2021 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu ELTECO ENERGY, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova ulica 1168/183, 018 63 Ladce, IČO 53
114 884 týmto vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Por.č. Popis
1.
Tester na oživovanie zdrojov rady NTX
2.
Tlačiareň HP UV143
3.
Klimatizácia max900 /DHIM 5002125
4.
Drevený kancelársky stôl/DKP-2 3117, DKP-2 3111
5.
Malý kovový regál
6.
Osadzovacia linka TSZ450/00-E/ZP-1 21177
7.
Malý stolík so šuplíkmi DKP-2 3889, 3884, 3903, 3874, 3880
8.
Malý stolík so šuplíkmi DKP
9.
Plechové skrine DKP-2 3804, 3802, 3796
10.
Drevená stolička
11.
Kancelárska stolička na kolieskach
12.
Kovový ponk
13.
Pracovný stôl OHM 3696, 3714, 3705, 3709, 3712
14.
Drevená skriňa 1 -dverová
15.
Drevená skriňa 2-dverová
16.
Tester E.C.V. 1010 HIM 2113
17.
Cínová vanička
18.
PC+monitor DIM 5002324
19.
UPS PS06A/URK 065
20.
UPS E600 TA4/ UE 086

Počet kusov
1
1
1
2
2
1
5
3
3
2
10
1
5
2
1
1
1
1
1
1

Stav
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité
použité

Spoluvl. pod.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Hodnota za ks
10,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €
570,00 €
10,00 €
6,00 €
60,00 €
4,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
290,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Hnuteľné veci sú predajné samostatne.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 27.05.2022 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Mária Bustinová, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín na obálku uviesť „PONUKA38K/27/2021- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470, pozn. ELTECO
ENERGY – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp. pripísaná́ na účet
správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 27.05.2022 do 14,00 hod..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.05.2022 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Úspešný záujemca znáša náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K024599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zajacová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1029/32, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/43/2022 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/43/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku

Všeobecná podstata

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Martina Zajacová, dátum narodenia: 03.06.1979, trvalý pobyt: Veľká okružná 1029/32, 958 01
Partizánske (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 166i v spojení s ustanovením § 167j ods. 1 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
oznamujem, že ku dňu 22.04.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by
mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, tj. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Marián Kolek, správca

K024600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hajdúšek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považsklá Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/117/2022 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/117/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Jozef Hajdúšek nar. 23.3.1971 trvale bytom Družstevná 369/7, 971 12
Nedožery-Brezany v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust.
§ 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55
Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00
hod,.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K024601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tarkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1043/43, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2022 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Nehnuteľnosti

Súpisová položka Popis

Dôvod zapísania majetku

pozemok,
Čachtice

kat.

majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu

pozemok,
Čachtice

kat.

pozemok,
Čachtice

kat.

rodinný dom,
úz. Čachtice

Súpisová
hodnota
úz pozemok KN C, parc. č. 924, o výmere 102 m2, zastavaná plocha 150,-€
a nádvorie, zapísaný na LV č. 598, kat. úz. Čachtice, obec Čachtice, SR
spoluvlastnícky podiel 1/20
úz pozemok KN C, parc. č. 925, o výmere 102 m2, zastavaná plocha 150,-€
a nádvorie, zapísaný na LV č. 598, kat. úz. Čachtice, obec Čachtice, SR
spoluvlastnícky podiel 1/20
úz pozemok KN C, parc. č. 937/12, o výmere 114 m2, zastavaná plocha 200,-€
a nádvorie, zapísaný na LV č. 598, kat. úz. Čachtice, obec Čachtice, SR
spoluvlastnícky podiel 1/20
kat. rodinný dom, súp. č. 1043, postavený na parcele KN C č. 924, zapísaný 2.500,-€
na LV č. 3255, kat. úz. Čachtice, obec Čachtice, SR
spoluvlastnícky podiel 1/10

majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu
majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu
majetok
patriaci
dlžníkovi
v čase vyhlásenia konkurzu
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca

K024602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mewabo International Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 2/10 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 531 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Mewabo International Slovakia s.r.o. so sídlom Námestie slobody 2/10,
Prievidza 97101, IČO: 53531019 , (ďalej len ako „úpadcu“), v konkurznom konaní č.k. 40K/8/2021 , v súlade s
ust. § 106h v spojení s § 167p ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného
hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.1/2022 zo dňa
3.1.2022 a to:
Typ
Podstata
majetku

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
Majetok
speňaženia Stav tretej
Zabezpečenie
[EUR]
osoby

1x vešiak, 2x čistiace prostriedky, /jar/ ,10x kancelárske
potreby ´/pero, ceruzka / , 5x veci na upratovanie /vedrá,
mopy, handry/, 1x kancelárske kreslo, 2x stolička, 1x mala
korková nástenka, 2x dezinfekčné roztoky, 1x nástenné
Hnuteľná Všeobecná hodiny,1x stolová lampa, 2x drôtenný kôš, 1x stojana na
900.00
vec
podstata
dáždniky, 2x trojdielny zakladač, 1x výstražná tabuľa, 27x
visačky na krk, 1x skartovača, 1x rebrík, 3x rámik, 3x
dopravný kúžek,3x sprej na odstránenie grafitov, 10x
rohožka,3x nosič na čistiace prostriedky, 2x opasok
záhradný

·

Nie

Hnuteľná vec sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku ako súbor .

Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.04.2022

adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice slovenskej 17, Prievidza 97101, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 40K/8/2021
– neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN SK95 1111 0000 0013 3657 0036 vedený vo Unicredit ,a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907893990.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

K024603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mewabo International Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 2/10 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 531 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Verejné ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Mewabo International Slovakia s.r.o. so sídlom Námestie slobody 2/10,
Prievidza 97101, IČO: 53531019 , (ďalej len ako „úpadcu“), v konkurznom konaní č.k. 40K/8/2021 , v súlade s
ust.§106 h v spojení s § 167p ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného
hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.1/2022 zo dňa
3.1.2022 a to:

hnuteľná
vec

·

Všeobecná
podstata

1x parný čistič, 1x malý tepovač, 1x veľká magnetická tabuľa+stierka, 9x kancelársky papier, 1x
laminovačka, 1x viazačka,1x stítkovač,3xtvarové štíty, 20x zakladač pákový, tx tlačiareň 500.00
Hp ,používané

Nie

Hnuteľná vec sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku ako súbor .

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice slovenskej 17, Prievidza 97101, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 40K/8/2021
– neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN SK95 1111 0000 0013 3657 0036 vedený vo Unicredit ,a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907893990.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

K024604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mewabo International Slovakia s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 2/10 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 531 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu Mewabo International Slovakia s.r.o. so sídlom Námestie slobody 2/10,
Prievidza 97101, IČO: 53531019 , (ďalej len ako „úpadcu“), v konkurznom konaní č.k. 40K/8/2021 , v súlade s
ust. § 106h v spojení s § 167p ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného
hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.1/2022 zo dňa
3.1.2022 a to:

Hnuteľná vec

·

Všeobecná
podstata

3x počítač Set PC+Monitor, Pentium G2020, 1x myš k počítaču, repasovaný počítač,
500.00
používaný,

Nie

Hnuteľná vec sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku ako súbor .

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice slovenskej 17, Prievidza 97101, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 40K/8/2021
– neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN SK95 1111 0000 0013 3657 0036 vedený vo Unicredit ,a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907893990.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

K024605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slugeň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 509/38, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1960
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2021 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5/S-1
Názov

Druh
Výmera
Obec
pozemku [m2]

Pozemok, Trvalý
parc.
reg. trávny
KN-C
porast

1385

Názov
Číslo listu Číslo
Spoluvlastnícky
katastrálneho
vlastníctva parcely podiel úpadcu
územia

Valaská
Valaská Belá
Belá

3162

4500/7

1/2

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dôvod
zapísania
majetku do súpisu

2077,50

§ 167h ods. 3 v spojení s
§ 167k ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
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SKKS, k.s., správca

K024606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 169, 958 03 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/393/2021 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/393/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu Štefan Junas, nar. 26.12.1953, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 169 oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná zabezpečená pohľadávka doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598

Prihlásená suma:
1. 7013,81 €
V Trenčíne, 21.04.2022
JUDr. Martina Válková, správca

K024607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica I. Bukovčana 850 / 11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/17/2022 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/17/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu Zuzana Miková, nar. 15.5.1988, trvale bytom Ulica I. Bukovčana 850/11, 971 01 Prievidza
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná zabezpečená pohľadávka
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom Československé armády 954/7,
Hradec Hrálové, CZ, IČO: 24785199 Prihlásená suma:
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1. 632,08 €
V Trenčíne, 21.04.2022
JUDr. Martina Válková, správca

K024608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech automotive Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 819 943
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky majetku položky majetku
8

Peňažná
pohľadávka

Podielové
spoluvlastníctvo

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 01
Trenčín

Nespotrebovaná časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného 1/1
správcu

Súpisová
hodnota
majetku
1 025,00 €

K024609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/122/2022 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/122/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka : Vojtech Rác, nar. 14.01.1990 trvale bytom K nemocnici 784/31, Bánovce
nad Bebravou, 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 – 658 30 76.
V Trenčíne, 24.4.2022
JUDr. Matúš Košara, správca

K024610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/122/2022 S1395
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Okresný súd Trenčín
40Odk/122/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: Vojtech Rác, nar. 14.01.1990 trvale bytom K nemocnici 784/31,
Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, v 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 Fio
Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:401222022. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Trenčíne 24.4.2022

JUDr. Matúš Košara – správca

K024611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/122/2022 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/122/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
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Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
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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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
dlžníka : Vojtech Rác, nar. 14.01.1990 trvale bytom K nemocnici 784/31, Bánovce nad Bebravou, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/122/2022 zo dňa 11.04.2022
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/122/2022 dated on 14th of April 2022 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Vojtech Rac, date of birth 14.01.1990 domicile K nemocnici 784/31, Banovce nad Bebravou,
Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku 74/2022 dňa 19.04.2022. Dňom
20.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 19th of April 2022. Bankruptcy was
declared on 20th 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 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
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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:
JUDr.Matúš Košara, 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. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). 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
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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
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).
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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
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. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Matúš Košara, správca

K024612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadbábna Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2022 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Marcela Hadbábna, nar. 26.11.1978, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Potočná
66, 972 51 Handlová, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0949 186 497 alebo emailom: spravca.danova@gmail.com.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K024613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadbábna Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2022 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Marcela Hadbábna, nar. 26.11.1978, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Hadbabna.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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.
JUDr. Lucia Daňová, správca

K024614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadbábna Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2022 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl. 54 ods. 1 a 2
Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na Európskom portáli
elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
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advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú
formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní
BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
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SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj „Nariadenie“),
ako správca dlžníka: Marcela Hadbábna, nar. 26.11.1978, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/116/2022 zo dňa 11.04.2022
(ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň ustanovil za správcu Dlžníka: JUDr.
Lucia Daňová.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015
(hereinafter also the "Regulation"), as the insolvency practitioner of the debtor: Marcela Hadbábna, born on
26.11.1978, residence at 915 01 Nové Mesto nad Váhom (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that
with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/116/2022, dated as of 11th April 2022
(hereinafter the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed
JUDr. Lucia Daňová as the Debtor´s administrator (the legal guardian of the bankrupt).
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1. IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
Týmto Vás v súlade s článkom 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015
o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo
insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.
Ak ste boli vyzvaný́, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
V prípade, ak zahraničný́ veriteľ nevyužije na prihlásenie pohľadávky štandardný́ formulár, jeho prihláška musí
obsahovať náležitosti uvedené v článku 55 ods. 2 Nariadenia;
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been
opened in another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to
lodge any claims you have against the debtor, as set out below.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of
claims which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK (in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN (in
English, see Annex 2)
When a creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain the
information referred to article 55 paragraph 2 of the Regulation.
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
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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, ktorý́ daný́ členský
štát uviedol ako ním akceptovateľný́ (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of
the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený́ len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený́ v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý́ veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý́ 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:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla,
a dátum jej splatnosti, ak je odlišný́;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný́ alebo zmluvný́ úrok, obdobie, za
ktorý́ sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
8. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
9. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. 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;
3. 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;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
8. 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
9. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the
administrator, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať
na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the following website of the European e-Justice Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
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as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejedávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 2. Priezvisko / Family name: Hadbábna
1.1.3. Meno / Name: Marcela
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened):
nar./ born: 26.11.1978
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: 1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 915 01 Nové Mesto nad Váhom
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE
2. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency
proceedings opened with regard to the debtor: oddlženie konkurzom / personal insolvency
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening
of insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 21.04.2022
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Trenčín / District court Trenčín
2.3.2. Adresa / Adress: Piaristická 27
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 911 80 Trenčín
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 40OdK/116/2022
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: JUDr. Lucia Daňová
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Potočná 66
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2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 972 51 Handlová
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: spravca.danova@gmail.com

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý́ je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
4. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED
By email (to the following email address): compulsorily by post (to the postal address indicated under point (3).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
5. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
Claims shall be lodged at the latest: The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner within
the registration period of 45 days from the day of declaration of the insolvency.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým došlo
pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok
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· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa bodu 5
sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada.
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.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
· Loss of voting rights in any decision-making process or at a meeting of creditors that occurred before the filing
(or delivery) of the claim application
· Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5
are not taken into account and the claim is considered as unsecured.
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 insolvency practitioner is not obliged to request creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new one .
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod
6.4.3 štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky nemusíte prihlásiť,
· musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je prednostná;
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
· iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho
zabezpečovacieho práva

práva,

deň

vzniku,

deň

registrácie,

čas

registrácie,

druh

Rovnakým spôsobom ako je popísaný́ v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný́ 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.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
· you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
· you no need to lodge your claims,
· you only need to report the part of the receivables that is not covered by the security value or is not preferred; or
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· you must indicate the amount up to which the claims are secured.
· other (specify): order of security right, date of creation, date of registration, time of registration, type of security
right
Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9. FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
Dátum: 22.04.2022
JUDr. Lucia Daňová, správca / insolvency practitioner

K024615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48/24, 972 12 Kukučinova 48/24
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2022S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/118/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Veronika Lacková, nar.: 01.01.1984, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972 12 Kukučinova 48/24,
oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu na žiadosť nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.30 hod..
Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, správca zapíše do poradovníka. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne v sídle kancelárie správcu, telefonicky na tel.: 0902393394, alebo e-mailom na adrese:
spravca@akkvak.sk
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K024616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48/24, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2022S2037
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/118/2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 v postavení správcu dlžníka: Veronika Lacková,
nar.: 01.01.1984, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972 12 Nedožery-Brezany (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trenčín, sp. zn. 40OdK/118/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.04.2022. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the insolvency
liquidator of the debtor Veronika Lacková, born: 01.01.1984, address: Kukučinova 48/24, 972 12 NedožeryBrezany, Slovakia, (hereinafter referred to as "debtor") i am obligated to inform you that with the resolution of the
Okresný súd Trenčín (District Court), No. 40OdK/118/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal 20.04.2022. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca, seated: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433
983, or in electonic form to trustee´s electronic mail box by usings pecial electronic form. The Electronic
submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claimin to the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak
Republic website:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in
the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
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
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has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca / insolvency liquidator

K024617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 48/24, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2022S2037
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/118/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 433 983,
správca dlžníka: Veronika Lacková, nar.: 01.01.1984, trvale bytom Kukučinova 48/24, 972 12 Nedožery-Brezany,
v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „ZKR“) za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK39 8330 0000
0027 0203 1003; variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
030; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, správca

K024618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajnal Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 1 / 2, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/218/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/218/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Erik Hajnal, nar. 20.09.1980, trvale bytom Čerešňová č. 1/2, 955 01
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Topoľčany- časť Veľké Bedzany, podnikajúci pod obchodným menom Erik Hajnal, s miestom podnikania
Čerešňová č. 1/2, 955 01 Topoľčany - časť Veľké Bedzany, IČO: 43 567 037 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje zámer zostaviť rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty po
speňažení konkurznej podstaty.
Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K024619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kraslan Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo ., 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/191/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/191/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Kraslan, nar. 19.08. 1981, trvale 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod
obchodným menom Štefan Kraslan, so sídlom Roľnícka č. 3, 946 03 Kolárovo, IČO: 43 753 531 (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa BL Telecom collection,
s.r.o, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 150 513, ktorá bola do kancelárie správcu doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

0,00 €

Úroky z omeškania:

166,34 €

Náklady z uplatnenia:

96,12 €

Celková suma:

262,46 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K024620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Székely Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Víťazstva 3259 / 5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/40/2021 S1208
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Okresný súd Nitra
27OdK/40/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Tomáš Székely, nar. 01.02.1971, Ulica Víťazstva 3259/5, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 18.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Slovenský plynárenský priemysel,
Mlynské
35815256
a.s.
nivy

Číslo: Obec
44/a

PSČ:

Bratislava 825 11

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

Slovenská
republika

1 073,93 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K024621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráczová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 888/38, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/247/2021 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/247/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Katarína Ráczová, narodená 05.11.1976, bytom Družstevná 888/38,
935 41 Tekovské Lužany, v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

K024622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kaľavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 484/39, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/157/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/157/2021
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31OdK/157/2021
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka č. 8
940 02 Nové Zámky
Správca S1525
mob.: 0948 097 397 e-mail:szaboova.spravca@gmail.com

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Zn. 31OdK/157/2021

JUDr. Zuzana Szabóová správca dlžníka – Ing. Peter Kaľavský, nar. 03.03.1967, bytom Oravská 484/39, 949 01
Nitra (Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.):

A.
Označenie dražobníka: JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka Ing. Peter Kaľavský, nar. 03.03.1967, bytom Oravská 484/39, 949 01
Nitra
Sídlo:
L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky
IČO:
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. S 1525
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Označenie navrhovateľa: JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka Ing. Peter Kaľavský, nar. 03.03.1967, bytom Oravská 484/39, 949 01
Nitra
Sídlo:
L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky
Zapísaný:
v zozname správcov MS SR pod č. S 1525
Meno
a
priezvisko Ing. Peter Kaľavský
dlžníka:
Bytom:
Oravská 484/39, 949 01 Nitra

B.
Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:
Dražba:

Kancelária správcu, L. Kassáka 8, 940 02 Nové Zámky
30.05.2022
10.00 hod.
1. kolo dražby

C.
Predmet
dražby:

Predmetom dražby je súbor nasledovných nehnuteľností:
A. evidované na liste vlastníctva č. 192, k.ú. Zobor, obec Nitra, okres Nitra, Okresný úrad Nitra– katastrálny odbor, a to:
a) Stavby – dom so súp.č. 484 umiestnenej na parcele reg. „C“ a to parc. 2299 o výmere 277m2 označenej na LV č.
192 ako zastavaná plocha a nádvorie. Dom súp.č. 484 sa nachádza v obci Nitra, na ul. Oravská orientačné číslo 39, je
vedený Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, na LV č. 192, pre k.ú. Zobor, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku
b) pozemok parc.č. 2299 parc.reg. „C-KN“ o výmere 277 m2 označená na LV č. 192 ako zastavané plochy a nádvoria,
pre katastrálne územie Zobor, vedené Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku
c) pozemok parc.č. 2300 parc.reg. „C-KN“ o výmere 367m2 označená na LV č. 192 ako záhrada, pre katastrálne
územie Zobor, vedené Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku
Predmet
dražby
Spoluvlastnícky podiel: 1/2

sa

draží

tak

ako

stojí

a

leží.

D.
Opis
2.1 RODINNÉ DOMY
predmetu
dražby
a opis stavu
predmetu
1. Rodinný dom s.č.484 (Oravská ul.č.o.39) na p.č.2299
dražby:
Jedná sa o pravú časť stavby pôvodného dvojdomu so spoločnou strednou deliacou stenou. Stavba je zapísaná v LV č.192 ako
rodinný dom s.č.484 nachádzajúca sa na pozemkovej parcele č.2299 v kat.území Zobor mesta Nitry na Oravskej ulici č.o.39.
Stavba rodinného domu s.č.484 pozostáva z pôvodnej dvojpodlažnej časti a dvoch jednopodlažných prístavieb realizovaných
k pôvodnej časti stavby spredu od ulice i vzadu smerom do záhrady.
Pôvodná časť rodinného domu začala byť užívaná v roku 1954 a prístavby k nej
boli realizované v roku 1966 (na základe ústnych informácií pôvodných vlastníkov pri obhliadke v roku 2003).Vek pôvodnej časti
stavby rodinného domu – 68 rokov (1954),vek prístavieb – 56 rokov (1966).V rokoch 1980 až 2000 boli na stavbe realizované
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drobné stavebné úpravy. V posledných rokoch bola pravidelná bežná údržba stavby rodinného domu zanedbávaná. Stavba si
vyžaduje v súčasnosti už značnú opravu. V súčasnosti predmetná posudzovaná stavba rodinného domu s.č.484 obsahuje
nasledovné miestnosti a priestory :
a/Suterén /I.PP/ - sklad so vstupným priestorom schodiska.
b/Prízemie /I.NP/ - dve izby, kuchyňu, kúpeľňu, WC a časť chodby s priestorom
(pôvodná časť) schodiska do povalového priestoru.
c/Prízemie /I.NP/ - dve izby, komoru, časť chodby a vstupné závetrie.
(prístavba)
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis – osadenie do terénu v hĺbke do 2m so zvislou izoláciou,
obvodové murivo betónové hr.50cm,strop žel.betónový monolitický s rovným
podhľadom. Bez okien a dverí, schody zo žel.betónových dosák votknutých do
schodiskového múra, povrch stupňov z cem.poteru, podlaha betónová s poterom,
elektroinštalácia svetelná–ističe, inštalácia zemného plynu ku kotlu ÚK a
k plynovému prietokovému ohrievaču
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis - betónové základy s vodorovnou izoláciou, podmurovka omietaná i obložená keramickým obkladom
priemernej výšky do 100cm,obvodové murivo pôvodnej prevažnej časti domu tehlové hr.45cm,stropy drevené trámové s rovnými
podhľadmi. Zastrešenie pôvodnej časti domu sedlovým väznicovým krovom pokrytým jednodrážkovou škridlou, ploché strechy
prístavieb sú pokryté
pozinkovaným plechom, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu,
parapety okien detto. Deliace priečky tehlové,vnútorné úpravy povrchov stien – hladké vápenné omietky,vnútorné keramické
obklady v kúpeľni nad 135cm,obklad vane,vo WC a v kuchyni,vonkajšie úpravy povrchov fasád-3x brizolit celé steny a 1x detto do 1/3 steny.Schody do
povalového priestoru z chodby z mäkkého dreva s podstupnicami, dvere v časti rámové s výplňou,v časti hladké,do zadnej
prístavby vstupné plastové okná prevažne dvojité drevené s doskovými osteniami.Podlahy obytných miestností z veľkoplošných
parkiet,z bukových vlysov a z bukasových kociek,podlahy ostatných miestností z keramických dlažieb, vykurovanie ústredné
kotol ÚK na plyn značky ATTAC a automatickou reguláciou v suteréne,radiátory liatinové.Elektroinštalácia svetelnáističe,inštalácia zemného plynu do kuchyne,rozvod studenej i teplej vody v pozinkovanom potrubí,zdroj teplej vody-plynový
prietokový ohrievač v suteréne,kanalizácia zo splachovacieho WC,z kúpeľne,z kuchyne a z umývadla v komore do verejnej
kanalizácie na Oravskej ulici (jeden vývod z PVC).V kúpeľni oceľová smaltovaná vaňa a 1ks umývadla,1ks splachovacieho WC
typu COMBI,v komore 1ks umývadla,v kuchyni drevená linka dĺžky 3,50m s nerezovým dvojdrezom,s odsávačom pár,so
zabudovaným plynovým štvorhorákovým panelom,el.rúrou a zabudovanou chladničkou,vodovodné výtokové batérie-3x páková
nerezová a 1x detto so sprchou.
2.2 GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

1. Garáž s podpivničením na p.č.2299
Jedná sa o stavbu garáže s podpivničením situovanú vpredu v pravej časti dvora na p.č.2299,ktorá začala byť užívaná v roku
1972,t.j.vek – 50 rokov.
Stavba obsahuje v prízemí jeden garážovací priestor pre osobný automobil a v suteréne pivničný priestor prístupný schodiskom
zo zadnej časti dvora.
1. PODZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis – osadenie do terénu v hĺbke 160cm bez zvislej izolácie,
obvodové murivo betónové hr.30cm,strop žel.betónový monolitický s rovným
podhľadom bez tepelnej izolácie.Vnútorná úprava povrchov z vápennej hrubej omietky,okno drevené jednoduché,dvere
rámové,podlaha hrubá betónová,elektroinštalácia svetelná-ističe,prístup do podlažia vonkajším schodiskom.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis – betónové základy,obvodové murivo tehlové hr.30cm,strop
drevený trámčekový s podhľadom,plochá strecha je pokrytá pozinkovaným plechom.Vonkajšia úprava povrchov fasád z brizolitu,vnútorná úprava povrchov
stien z vápennej hrubej omietky,okno drevené zdvojené,vráta plechové s ná-terom.Podlaha hrubá betónová,elektroinštalácia
svetelná-ističe,klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.
2.3 PRÍSLUŠENSTVO

1. Dielňa so skladom na p.č.2299
Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu dielne so skladom pristavanú k zadnej časti garáže smerom do dvora situovanú na pozemkovej parcele č.2299,
ktorá začala byť užívaná v roku 1973,t.j.vek – 49 rokov.Stavba obsahuje
priestor dielne,skladu a vstupného schodiska do pivnice pod garážou.
Pravidelná bežná údržba stavba je zanedbaná,stavba je značne poškodená
sadaním,čo je zjavne vidno na trhlinách po celej čelnej fasáde stavby.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis – betónové základy,obvodové murivo tehlové hr.15cm,strop
drevený trámčekový s podhľadom,plochá strecha je pokrytá pozinkovaným plechom.Vonkajšia úprava povrchov fasád z brizolitu,vnútorná úprava povrchov
stien z vápennej hladkej omietky,okno drevené jednoduché,dvere drevené latové.Podlaha hrubá betónová i dosková,elektroinštalácia svetelná-ističe,
klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.
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2. Komora na p.č.2299
Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu komory pristavanú k ľavej bočnej strane garáže smerom k rodinnému domu situovanú
na pozemkovej parcele č.2299,ktorá začala byť užívaná v roku 1973,t.j.vek – 49 rokov.Stavba obsahuje iba jeden priestor
komory.
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
Technický popis – betónové základy,obvodové murivo tehlové hr.20cm,strop
drevený trámčekový s podhľadom,plochá strecha je pokrytá pozinkovaným plechom.Vonkajšia úprava povrchov fasád z brizolitu,vnútorná úprava povrchov
stien z vápennej hladkej omietky,okno oceľové jednoduché,dvere masívne do
oceľových zárubní.Podlaha betónová s poterom,elektroinštalácia svetelná-ističe,klampiarske konštrukcie z pozinkovaného
plechu.

3. Plot č.1 - od Oravskej ulice
Jedná sa o oplotenie dvora (p.č.2299) spredu od Oravskej ulice,tvorí ho
betónová podmurovka+plot z kovových vložiek uchytených do oceľových stĺpi-kov ukotvených v podmurovke,výška výplne
120cm,dĺžka plotu 13,80m,1ks plotovej bránky a 2ks brán z kovových profilov a pletivovou výplňou,vek –
50 rokov (1972).

4. Plot č.2 - z boku od susedov
Jedná sa o oplotenie dvora (p.č.2299) a záhrady (p.č.2300) zboku po pravej
strane od susedov,tvorí ho betónová podmurovka+pletivo výšky 180cm uchytené
na oceľových stĺpikov ukotvených v podmurovke,dĺžka plotu 39,20m,vek – 56
rokov (1966).

5. Vodovodná prípojka
Z ver.vodovodu na Oravskej ulici do suterénu domu,dĺžka 4m,vek – 68 rokov (1954).

·

6. Kanalizačná prípojka
Z domu do ver.kanalizácie na Oravskej ulici,dĺžka 4m,vek – 56 rokov (1966).

7. Plynová prípojka
Z rozvodu plynu na Oravskej ulici do domu,dĺžka 4m,vek – 51 rokov (1971).

8. Elektrická prípojka
Z rozvodnej el.skrine v prednom oplotení do domu,podzemná káblová,dĺžka 5m,
vek – 5 rokov (2017).

9. Spevnené plochy č.1
Betónové,v časti dvora a vedľa domu,vek – 56 rokov (1966).

10. Spevnené plochy č.2
Z terazzovej dlažby,vo dvore,vek – 32 rokov (1990).

11. Vonkajšie schody č.1
Vstupné z dvora do zadnej prístavby domu,vek - 56 rokov (1966).

12. Vonkajšie schody č.2
Vstupné do pivnice pod garážou,vek - 50 rokov (1972).

13. Skleník
Vzadu v záhrade,kovovej konštrukcie uchytenej na podmurovke,vek – 44 ro-
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kov (1978),poškodený.

E.
Práva
a záväzky LV č. 192, k.ú. Zobor
viaznuce
na -pre por.č.1-2:Pod V 870/98 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti p.č.2300,2299 spolu s domom s.č.484,ktoré
predmete dražby: zabezpečuje pohľadávku JUDr. Norbert Kálmán nar. 2.9.1958 - Zmluva o postúpení pohľadávky Z 3192/04189/98,716/00, 725/04
Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet
dražby nezaťažený právami a záväzkami z vyššie uvedených záložných práv.

F.
Spôsob stanovenia
predmet dražby:

Suma ohodnotenia:

ceny Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 23/2022, ktorý vypracoval Ing. Gustáv
Hodúl, Znalec pre základný odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností
zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 25.03.2022
Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu (zák. 527/2002 Z.z.)
140 00,- EUR v celosti

G.
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

70 000€
200,- EUR

H.
Dražobná zábezpeka:
7000EUR
Spôsob zloženia dražobnej Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK55 0900 0000 0051 8322 4180 vedený v
zábezpeky:
SLSP, a.s. s variabilným symbolom 311572021
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.
Doklad preukazujúci zloženie Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
dražobnej zábezpeky:
k dražbe, ak do 27.05.2022 do 15,00hod. bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
Lehota na zloženie dražobnej Do 27.05.2022 do 15,00hod. .
zábezpeky:
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

CH.
Spôsob úhrady ceny Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dosiahnutej
dražobníka IBAN: SK55 0900 0000 0051 8322 4180, vedený v SLSP, a.s. s variabilným symbolom 311572021 a to
vydražením:
do 15 dní odo dňa skončenia dražby . Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.
V prípade, že vydražiteľ nedoplatí sumu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, dražobná zábezpeka prepadá v
prospech konkurznej podstaty a dražba sa v takom prípade bude považovať za neplatnú.
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I.
Obhliadka
predmetu 06.05.2022 o 11,00 hod.
dražby
(dátum,
čas 13.05.2022 o 11,00 hod.
a miesto obhliadky:
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň dva dni pred konaním obhliadky na tel. č.: 0948 097 397, Po- Pi, 9:0015:00 hod. V prípade, že sa na obhliadku nenahlási žiadny záujemca, obhliadka sa konať nebude. V zmysle § 12
ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca
povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

J.
Nadobudnutie
vlastníckeho
práva
k predmetu
dražby:

Podmienky
odovzdania
predmetu
dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné
právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
príklepu. V zmysle ustanovenia §167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
„oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní
od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom“, oprávnenou osobou v zmysle ods. 4 ZoKR
na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Akonáhle dražobník obdrží úplnú
cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušný Okresný úrad – odbor katastrálny návrh na záznam spolu s notárskou
zápisnicou a to do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty uvedenej v §167r ods. 2 ZoKR. Dražobník pred úplným zaplatením
ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať zápisnicu z dražby a tiež ani podať návrh na záznam na príslušný
Okresný úrad – odbor katastrálny. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. V prípade ak si uplatní
právo vykúpiť majetok oprávnená osoba v stanovenej lehote a za zákonných podmienok správca obratom uhradí dražobnú
zábezpeku príp. uhradenú kúpnu cenu vydražiteľovi.
1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby
podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im
tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu
dražby.

K.
Poučenie podľa §21 1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy, alebo ak boli porušené ustanovenia zákona
ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil
527/2002
Z.z. neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa
o dobrovoľných
príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
dražbách:
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
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L.
Meno a priezvisko notára:
Sídlo:

Mgr. Peter Danczi
Turecká 9526/, 940 61 Nové Zámky

K024623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tarnay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves nad Žitavou 58, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Bizoňová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/45/2022 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/45/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Nina Bizoňová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Peter Tarnay, nar.
30.10.1992, bytom Nová Ves nad Žitavou 58, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, oznamuje podľa § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 22.04.2022
Mgr. Nina Bizoňová, správca

K024624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl MIROKATA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1199 / 0, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 644 713
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2012 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Výstupný list – schválenie Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V konkurznej veci úpadcu Ing. Milan Reischl, nar. 27.05.1956, bytom Kollárova 858, 952 01 Vráble, sp. zn.:
32K/42/2012 bola dňa 05.04.2022 doručená žiadosť správcu o schválenie Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku
pre
nezabezpečených
veriteľov.
Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava ako zástupca veriteľov schvaľuje
predložený Návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 04.04.2022.
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K024625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Minich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 0, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/78/2022 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/78/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu:
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2022, sp.zn: 28OdK/78/2022 - 17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka –Marián Minich, nar. 10.09.1970, trvalý pobyt 955 01 Topoľčany a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 74/2022 dňa 19.04.2022.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 28OdK/78/2022 S1321 v kancelárii
správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K024626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Minich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 0, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/78/2022 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/78/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2022, sp.zn: 28OdK/78/2022 - 17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka –Marián Minich, nar. 10.09.1970, trvalý pobyt 955 01 Topoľčany a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 74/2022 dňa 19.04.2022.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
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oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707. 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 zložená samostatný preddavok.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K024627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Minich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany 0, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/78/2022 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/78/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Marián Minich, nar. 10.09.1970, trvalý pobyt 955 01 Topoľčany , Slovenská republika, (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 28OdK/78/2022-17 zo dňa 11.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Marián Minich, date of bird 10th of September
1970, residency 955 01 Topoľčany, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform
that by the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/78/2022-17 dated on 11th of April 2022, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 74/2022 dňa 19.04.2022. Dňom
20.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 78/2022 on 19th of April
2022. Bankruptcy was declared on 20h 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. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Ing. Aneta Ponesz, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: Ing. Aneta Ponesz , trustee, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovak
Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 20.4.2022.

The date 20th of April 2022 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

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 en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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

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

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

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

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated 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 incurrency, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

328

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

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

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 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 ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

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

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

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
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Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.

Ing. Aneta Ponesz, správca/trustee

K024628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Krškany 160, 934 01 Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/20/2022 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/20/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, správca konkurznej podstaty dlžníka Slavomír
Homola, narodený 14.06.1986, bytom Veľké Krškany 160, 934 01 Krškany, podnikajúci pod obchodným menom:
Slavomír Homola ml., s miestom podnikania Veľké Krškany 160, 934 01 Krškany, IČO: 44 716 729 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania – súpisová zl. č. 1 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v obchodnom vestníku č. 67/2022 dňa 06.04.2022.
Bližšie informácie o predmetoch
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/20/2022 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr
do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuky môže záujemca poslať jednotlivo na každú súpisovú zložku alebo aj na celý súbor majetku.
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Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
musí byť vyhotovená v písomnej forme,
musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,
musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
23202022 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Jarku dňa 22.04.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K024629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 5, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/26/2022 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamujem, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok bola správcovi dňa 19.04.2022 doručená prihláška
veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807
598, ktorou si veriteľ uplatnil 1 pohľadávku vo výške 7 325,52 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
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Mgr. Ladislav Barát, správca

K024630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoóš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapášska 3785 / 10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1973
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/78/2021 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/78/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, správca úpadcu Peter Šoóš, nar.
14.03.1973, trvale bytom Čapášska 3785/10, 943 04 Obid, sp. zn.: 28OdK/78/2021, týmto v zmysle ust. § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku. Súčasne uvádza, že neeviduje žiadne spory,
ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

K024631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 514 / 120, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2022 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 73/1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Mária Jakab, nar.: 31.12.1982, trvale bytom: Hlavná ulica
514/120, 951 06 Vinodol , oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 73/1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K024632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csuka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 3598 / 28, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1985
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S1893
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Okresný súd Nitra
23OdK/65/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 73/1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Martin Csuka, nar.: 21.01.1985, trvale bytom: Cyrilometódska
3598/28, 940 02 Nové Zámky, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 73/1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti
na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K024633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 514 / 120, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2022 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 73/1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Mária Jakab, nar.: 31.12.1982, trvale bytom: Hlavná ulica 514/120, 951 06
Vinodol , týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K024634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csuka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 3598 / 28, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1985
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation
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Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 73/1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Martin Csuka, nar.: 21.01.1985, trvale bytom: Cyrilometódska 3598/28, 940
02 Nové Zámky, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K024635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakab Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 514 / 120, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2022 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2022
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
(úpadcu)Mária Jakab, nar.: 31.12.1982, trvale bytom: Hlavná ulica 514/120, 951 06 Vinodol , oznamujeme,
že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 30OdK/55/2022zo dňa 9.3.22 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 52/2022 K015779zo dňa 16.3.2022vyhlásil na majetok úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Mária Jakab, born 31.12.1982, res. Hlavná ulica 514/120, 951 06 Vinodol , our duty is
to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra, No. 30OdK/55/2022dated on
the 9.3.22and promulgated in the Commercial bulletin No. 52/2022 K015779from 16.3.2022proclaimed
bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., S1893 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 zákona č.
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K024636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csuka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 3598 / 28, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1985
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/65/2022 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/65/2022
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
(úpadcu)Martin Csuka, nar.: 21.01.1985, trvale bytom: Cyrilometódska 3598/28, 940 02 Nové
Zámky, oznamujeme, že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 23OdK/65/2022zo dňa 23.3.22 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 62/2022 K018864zo dňa 30.3.2022vyhlásil na majetok úpadcukonkurza za správcu
úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Martin Csuka, born 21.01.1985, res. Cyrilometódska 3598/28, 940 02 Nové Zámky, our
duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra,
No. 23OdK/65/2022dated on the 23.3.22and promulgated in the Commercial bulletin No. 62/2022
K018864from 30.3.2022proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K024637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľovnícky rad 722 / 2, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/43/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/43/2022
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

337

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov
MS SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Tibor Szabó, nar. 21.03.1985, bytom Poľovnícky rad 722/2, 946 14
Zemianska Olča, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Szabó, s miestom podnikania
Poľovnícky rad 722/2, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 41 613 465, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 21.03.2012, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/43/2022 týmto v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok,
ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR
platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo
zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy 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 oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Tibor Szabó“.
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K024638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónás Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 45, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/72/2022 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/72/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alexander Jónas, nar.: 30.04.1961, bytom: 935 52 Šarovce 45, týmto
v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
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pallova@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/228 422.

V Nitre dňa 22.04.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca

K024639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónás Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 45, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/72/2022 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/72/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alexander Jónas, nar.: 30.04.1961, bytom: 935 52 Šarovce 45,
v súlade s ust. § 32 ods. 21 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 €
a najviac 10 000 €.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

V Nitre dňa 22.04.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca

K024640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patkó Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcelová -, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/62/2022 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/62/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Róbert Patkó, nar.: 15.04.1969, bytom: 946 32 Marcelová, týmto
v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
pallova@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/228 422.

V Nitre dňa 22.04.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca
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K024641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patkó Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcelová -, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/62/2022 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/62/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Róbert Patkó, nar.: 15.04.1969, bytom: 946 32 Marcelová, v súlade
s ust. § 32 ods. 21 ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania
pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.

Výška kaucie: v súlade s ust. §-u 32 ods. 19 ZoKR dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 €
a najviac 10 000 €.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.
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V Nitre dňa 22.04.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca

K024642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALSIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 483 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

úpadcu: ALSIS, spol. s r.o. „v konkurze“
so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava
IČO: 47 483 016

Spisová značka súdneho spisu: 29K/10/2021
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2021 S1412

miesto konania /vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 21.04.2022
začiatok schôdze: 11.00 hod.
___________________________________________________________________________

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Mgr. Peter Páll
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4. Veritelia:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Za: Mgr. Kristína Činčurová, poverený zástupca
Slovenská konsolidačná, a.s., Za: Mgr. Pavel Králik, splnomocnený zástupca
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Za: Mgr. Pavel Králik, splnomocnený zástupca

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia;
2. Voľba predsedu veriteľského výboru;
4. Záver.
___________________________________________________________________________

·

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia;

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1
ZoKR na konanie prvého zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru
súhlasili s jeho konaním bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Správca ďalej skonštatoval, že sú
prítomní všetci 3 členovia veriteľského výboru, a teda v súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.

·

k bodu 2. Voľba predsedu veriteľského výboru;

Na funkciu predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.. Poverený zástupca
veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava..............ZA
Slovenská konsolidačná, a.s...............................................ZA
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s................................ZA

Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

UZNESENIE
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Predsedom veriteľského výboru je nezabezpečený veriteľ pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s..

·

k bodu 3. Záver.

Správca prítomným zástupcom veriteľského výboru poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 11.15
hod. ukončil.

JUDr. Andrea Pállová, správca

K024643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 1472 / 0, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 074 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, MBA so sídlom na Farskej ul. 40./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44074221, so sídlom Kamenica nad Hronom č. 505, Kamenica nad Hronom
943 65, SR, týmto na základe záväzného pokynu uloženého Uznesením OS Nitra č.k. 28K/2/2020 zverejneného v
OV č.: 77/2022 pod K 023486 zo dňa 22.04.2022 vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovných súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku
číslo OV 193/2020 pod K073457 a to:
- Súpisová zložka majetku č.1 - Pohľadávka voči spoločnosti Diana Mokrášová-Marcosped, pohľadávka z
obchodného vzťahu vo výške 280,00 Eur, miesto uloženia: u úpadcu, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 280,00 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty,
- Súpisová zložka majetku č.2 - Pohľadávka voči spoločnosti E3 Spedition-Transport GmbH, pohľadávka z
obchodného vzťahu vo výške 3143,54 Eur, miesto uloženia: u úpadcu, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 3143,54 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty,
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- Súpisová zložka majetku č.3 - Pohľadávka voči spoločnosti E3 Spedition-Transport GmbH, pohľadávka z
obchodného vzťahu vo výške 2 630,54 Eur, miesto uloženia: u úpadcu, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota
majetku: 2 630,54 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty.
Majetok sa speňažuje ako súbor. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení
všetkých správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu ktorá nesmie byť nižšia ako
súpisová hodnota majetku. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí
byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením: 28K/2/2020 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (NOFA).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca v prípade, že by sa
chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených nákladov (PHM
a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky náklady
spojené s nadobudnutím vlastníctva znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší
ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná
spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené poradové číslo, názov položky a ponúkaná
cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na konkurzný účet
správcu vedený v Tatra banka a,s,, IBAN: SK58 1100 0000 0029 4412 1538 , VS: 1111, správa pre prijímateľa:
NOFA, taktiež zložiť zálohu vo výške 100% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu
najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada.
Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie
kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a
záujemcom bude záloha záujemcovi do 5 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek
tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený osloviť
ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať poštou alebo osobne doručiť ( nie
elektronicky) počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca,
Farská 40.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 22.05.2022 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po
tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní od ukončenia lehoty na predloženie
ponúk a to v sídle správcu na adrese: Farská 40./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len osoby
ktoré v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam o z priebehu otvárania obálok v OV. Správca si
vyhradzuje oprávnenie odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky predložené ponuky.

JUDr. Róbert HIPP, MBA
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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K024644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 1472 / 0, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 074 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, MBA so sídlom na Farskej ul. 40./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44074221, so sídlom Kamenica nad Hronom č. 505, Kamenica
nad Hronom 943 65, SR, týmto na základe záväzného pokynu uloženého Uznesením OS Nitra č.k. 28K/2/2020
zverejneného v OV č.: 46/2022 pod K 014007 zo dňa 08.03.2022 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj nasledovných súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej
v Obchodnom vestníku číslo OV 193/2020 pod K073457 a to:
- Súpisová zložka majetku č.8 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-1, miesto uloženia: u správcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.9 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-2, miesto uloženia: u správcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.10 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-3, miesto uloženia: u správcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.11 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-4, miesto uloženia: u úpadcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.12 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-5, miesto uloženia: u úpadcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.13 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-6, miesto uloženia: u úpadcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.14 – Mobilný telefón – typ: Cat S31-7, miesto uloženia: u úpadcu, stav: funkčný,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.15 – Mobilný telefón - Samsung Galaxy Note10aura, miesto uloženia: u správcu,
stav: funkčný, vlastn. úpadcu:1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.16 – Mobilný telefón - Apple iPhone11ProMax256GB, miesto uloženia: u úpadcu,
stav: funkčný, vlastn. úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Súpisová zložka majetku č.17 – Mobilný telefón - Apple iPhone Xr 128GB black-1, miesto uloženia: u správcu,
stav: funkčný, vlastn. úpadcu:1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
- Súpisová zložka majetku č.18 – Mobilný telefón - Apple iPhone Xr 128GB black-2, miesto uloženia: u úpadcu,
stav: funkčný, vlastn. úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur,
Majetok sa speňažuje ako súbor. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení
všetkých správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu ktorá nesmie byť nižšia ako
60% súpisovej hodnoty majetku. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením: 28K/2/2020 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (NOFA - mobil).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca v prípade, že by sa
chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených nákladov (PHM
a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky náklady
spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu
s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené poradové číslo, názov
položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný účet správcu vedený v Tatra banka a,s,, IBAN: SK58 1100 0000 0029 4412 1538 , VS: 1111, správa
pre prijímateľa: NOFA Mobil, taktiež zložiť zálohu vo výške 100% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na
účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku
neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na
uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi
správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 5 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený
osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo osobne doručiť ( nie
elektronicky) počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca,
Farská 40.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 22.05.2022 od faktického zverejnenie tohto oznámenia v OV
najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční
v sídle správcu na adrese: Farská 40./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len osoby ktoré
v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam o z priebehu otvárania obálok v OV. SKP má právo odmietnuť
neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky predložené ponuky.
JUDr. Róbert HIPP, MBA
správca

K024645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 1472 / 0, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 074 221
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, MBA so sídlom na Farskej ul. 40./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO: 44074221, so sídlom Kamenica nad Hronom č. 505, Kamenica nad Hronom
943 65, SR, týmto na základe záväzného pokynu uloženého Uznesením OS Nitra č.k. 28K/2/2020 zverejneného v
OV č.: 46/2022 pod K 014007 zo dňa 08.03.2022 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovných súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku
číslo OV 193/2020 pod K073457 a to:
·
·
·
·

Súpisová zložka majetku č.4 – Počítač Fujitsu YLHX067232/2011, miesto uloženia: v sídle správcu, stav:
funkčný, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 100,00 Eur, majetok zaradený do
všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku č.5 – monitor (obrazovka) HP 2011/x, miesto uloženia: v sídle správcu, stav:
funkčný, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 20,00 Eur, majetok zaradený do všeobecnej
podstaty.
Súpisová zložka majetku č.6 – klávesnica 2011, miesto uloženia: v sídle správcu, stav: funkčná,
vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 8,00 Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku č.7 – Tlačiareň Epson BX305 F (2011), miesto uloženia: v sídle úpadcu, stav:
funkčná, vlastníctvo úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 20,00 Eur, majetok zaradený do všeobecnej
podstaty.

Majetok sa speňažuje ako súbor. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení
všetkých správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu ktorá nesmie byť nižšia ako
60% súpisovej hodnoty majetku. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením: 28K/2/2020 S 1487 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (NOFA PC).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca v prípade, že by sa
chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených nákladov (PHM
a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky náklady
spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu
s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené poradové číslo, názov
položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný účet správcu vedený v Tatra banka a,s,, IBAN: SK58 1100 0000 0029 4412 1538 , VS: 1111, správa
pre prijímateľa: NOFA PC, taktiež zložiť zálohu vo výške 100% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na
účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku
neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na
uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi
správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 5 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný
a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, je správca oprávnený
osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať poštou alebo osobne doručiť ( nie
elektronicky) počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca,
Farská 40.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 22.05.2022 od faktického zverejnenie tohto oznámenia v OV
najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční
v sídle správcu na adrese: Farská 40./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len osoby ktoré
v lehote zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam o z priebehu otvárania obálok v OV. SKP má právo odmietnuť
neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky predložené ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Róbert HIPP, MBA
správca

K024646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Kovács podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Kovács, IČO: 44861800
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 246/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/36/2021S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Kovács nar.21.02.1962, bytom Záhradnícka 246/1,
946 19 Číčov, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kovács, IČO: 44861800, s miestom podnikania
Záhradnícka 246/1, 946 19 Číčov, v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že sa konkurz končí, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
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JUDr.Peter Bojda

K024647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipový rad 147 / 6, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/179/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/179/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka
Rafael Jozef, nar. 12.11.1983, bytom Lipový rad 147/6, 946 32 Marcelová, Slovensko v konaní vedenom na
Okresnom súde v Nitre pod spis.zn. 23OdK/1179/2021
týmto v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a
účinnom znení (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. V zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZoKR sa konkurz
zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

K024648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipový rad 147 / 6, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/179/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/179/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V uvedenej konkurznej veci bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená porihláška veriteľa
SR - Krajský súd Bratislava , Záhradnícka 10, Bratislava
pohľadávky vo výške 53,11 €, vo výške 99,58 €, vo výške 92,94 € a vo výške 134,64 €.

K024649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didiáš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 264, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/247/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/247/2021
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28OdK/247/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka
Didiáš Jozef, nar. 01.09.1979, bytom Kamenica nad Hronom 264, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovensko,
v konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis.zn. 28OdK/247/2021
týmto v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a
účinnom znení (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. V zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZoKR sa konkurz
zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

K024650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didiášová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 264 264, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/303/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/303/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka
Didiášová Alžbeta, nar. Jozef, nar. 28.11.1985, bytom Kamenica nad Hronom 264, 94365 Kamenica nad
Hronom, Slovensko, v konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis.zn. 27OdK/303/2021
týmto v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a
účinnom znení (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. V zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZoKR sa konkurz
zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

K024651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 598, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/28/2022 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/28/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
1. hnuteľná vec: osobné vozidlo, továrenská značka: Citroen ZX, VIN: VF7N2A70006A79711, EČ: TO234AS,
farba: šedá tmavá, kategória vozidla: M1, zdvihový objem valcov: 1360 cmᶟ, rok výroby: 1992, stav km: cca
196 000 km, stav vozidla: pojazdné, opotrebované primerane veku
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deň zapísania do súpisu: 24.4.2022, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 300 €
Radoslava Kovácsová, správca

K024652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 598, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/28/2022 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/28/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Kapusta, nar. 22. 06. 1965, bytom Bojná 598, v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka:
osobné vozidlo, továrenská značka: Citroen ZX, VIN: VF7N2A70006A79711, EČ: TO234AS, farba: šedá tmavá,
kategória vozidla: M1, zdvihový objem valcov: 1360 cmᶟ, rok výroby: 1992, stav km: cca 196 000 km, stav vozidla:
pojazdné, opotrebované primerane veku
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/28/2022 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA__NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca
uviesť v predmete správy označenie „KONKURZ č.k.: 29OdK/28/2022 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Ing. Radoslava Kovácsová, správca, Pribinova
9, 940 02 Nové Zámky alebo do elektronickej schránky správcu Správca - Kovácsová Radoslava, Ing.,
číslo schránky: E0006688750, Uri vlastníka schránky: ico://sk/48485357_00562.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 11.5.2022. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

- Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a kópia
občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom
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d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná vlastnoručným alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom štatutárneho orgánu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného
registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 300 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., SK97 0900 0000 0051 5122 0214, variabilný
symbol: 001
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
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Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K024653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Szoboszlai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätojánska ul. 3127/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9K/9/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/9/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podľa § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov že na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu – dočasného správcu
došlo k vylúčeniu majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 20.09.2021 v Obchodnom
vestníku č. 180/2021, a to:
Hlavná kategória Názov / Popis
Súpisová hodnota majetku Stav opotrebovanosti Poznámka o spornom zápise
hnuteľná vec
1 ks mobilný telefón značky Iphone nezistené
nezistené
áno

K024654
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 oznamuje výsledok II. kola verejného ponukového konania zverejneného Obchodnom vestníku č.
69/2022 zo dňa 08.04.2022.
Dlžník je vlastníkom hnuteľnej veci zapísanej v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejnenom v OV č. 23/2022
zo dňa 03.02.2022.
Lehota na predkladanie ponúk záujemcov uplynula dňa 19.04.2022.
V stanovenej 10 dňovej lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené nasledovné ponuky:
1. Záujemca č. 1 - ponúknutá kúpna cena 300,00 EUR,
2. Záujemca č. 2 - ponúknutá kúpna cena 330,00 EUR,
3. Záujemca č. 3 - ponúknutá kúpna cena 101,00 EUR,
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Správca konštatuje, že záujemcovia splnili podmienky podľa oznámenia o konaní ponukového konania, t. j. riadne
doručili svoje ponuky do kancelárie správcu a uhradili celú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
správcu podstaty v stanovenej lehote na predkladanie ponúk.
Podľa § 167p ods.1 ZKR prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
Podľa § 167r ods. 4 ZKR oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
S odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia správca oznamuje osobám, ktoré maju postavenie
oprávnených osôb v intenciách § 167r ods. 4 ZKR, právo vykúpiť speňažovaný hnuteľný majetok za sumu
330,00 EUR. V prípade, že oprávnená osoba prejaví záujem s odkúpením predmetného majetku, takúto
ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu spolu so súhlasom dlžníka v lehote do desať dní odo
dňa skončenia verejného ponukového konania. V totožnej lehote musí byť oprávnenou osobou uhradená
celá kúpna cena za speňažovaný majetok vo výške 330,00 EUR v prospech účtu vedeného v SLSP, a.s.,
IBAN SK67 0900 0000 0051 4321 2046. Oprávnená osoba musí spĺňať všetky podmienky podľa oznámenia
o konaní verejného ponukového konania. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty správca uzavrie kúpnu
zmluvu s úspešným záujemcom.
V Žiline dňa 22.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K024655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 331, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/130/2021 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/130/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Barbora Sýkorová, nar. 30.05.1994, trvale bytom
Dunajov 331, 023 02 Dunajov, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že dňa 06.04.2022 si prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, nezabezpečenú pohľadávku s por. č. 1 v celkovej sume 78,85 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 06.04.2022.
JUDr. Mária Hanuliaková, správca
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K024656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 104, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/65/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/65/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca Zuzana Horváthová, nar. 18.07.1986, trvale bytom Rajecká Lesná 104, 013 15
Rajecká Lesná (ďalej aj ako len „Dlžník“) v súlade s ust. 167q ods. 1 v spojení s ust. § 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.
Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je speňaženie pohľadávky patriacej Dlžníkovi, ktorá bola
zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako:
Peňažná pohľadávka
Dlžník: František Horváth, nar. 19.04.1972, bytom Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava, podnikajúci pod
obchodným menom František Horváth – Feromont, s miestom podnikania Mozartova 5652/12, 917 08 Trnava,
IČO: 45 469 075
Právny dôvod vzniku: Regresný nárok ručiteľa za úver dlžníka zo Zmluvy o splátkovom úvere č. 8099974931
v spojení so Zmluvou o použití zmenky zo dňa 19.03.2012
Celková suma: 1 375,00 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1 375,00 EUR
Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Zuzana Horváthová“.

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.
Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
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.
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 67 27, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K024657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FitMax s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 890 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
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Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2021 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len „Správca“
v príslušnom gramatickom tvare), správca úpadcu FitMax s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Stráž 223, 960 01
Zvolen, IČO: 50 890 131 (ďalej len „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj nasledovného
súboru majetku Úpadcu, zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 219/2021 zo dňa 15.11.2021 (K061018):
Číslo
položky

Popis

Počet
ks

7.

Súbor hnuteľných vecí – Zásoby (výživové
1
doplnky)

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
úpadcu

Nepoužité

1/1

podiel Súpisová
hodnota
30 000,00 EUR

(ďalej len „Zásoby“ v príslušnom gramatickom tvare).
Zásoby sa predávajú spoločne ako celok, a to v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v stave v akom stoja a ležia.
Správca nezodpovedá za akékoľvek vady, ktoré môžu Zásoby mať, ako ani za nedostatky, prípadne úplnú
absenciu ktorýchkoľvek výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy so Správcom na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Zásob z miesta ich uskladnenia.
Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia Zásob a presnej špecifikácie Zásob) Správca poskytne e-mailom
na základe dopytu zaslaného na e-mailovú adresu: spravca@holeckovaskp.sk.
Obhliadku Zásob je možné uskutočniť po dohode so Správcom, pričom záujemca o obhliadku kontaktuje
Správcu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu za účelom dohodnutia termínu obhliadky.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu: Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina s označením: „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE –
FITMAX s. r. o. „v konkurze“ – ZÁSOBY – NEOTVÁRAŤ“. Správca nebude prihliadať na ponuky doručené do
elektronickej schránky Správcu.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí dvadsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod..
Správca pre úplnosť uvádza, že za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa na účely tohto
verejného ponukového konania považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00
hod. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky.
Každý záujemca môže na odkúpenie Zásob predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky
nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania príslušnému orgánu Správcom alebo
v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so Správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Podmienkou účasti na tomto verejnom ponukovom konaní je ponúknutie kúpnej
ceny s DPH minimálne vo výške 90 % súpisovej hodnoty Zásob.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na adresu sídla Správcu a súčasne s ponukou musí záujemca v rovnakej lehote zložiť na konkurzný účet Úpadcu,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. účtu IBAN: SK87 0900 0000 0051 8019 3227, BIC: GIBASKBX, zábezpeku
na
úhradu
kúpnej
ceny
vo
výške
minimálne
30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Zásoby. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením textu „zábezpeka Zásoby“.
Záväzná ponuka musí okrem hore uvedeného obsahovať aj nasledovné:
1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
štatutárneho orgánu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nie starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú
fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto verejného ponukového konania,
5. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý Správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje):
„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, a následne v lehote podľa oznámenia v
obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí
kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej
zábezpeky, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania,
návrh kúpnej ceny za Zásoby s DPH, a to minimálne vo výške 90% súpisovej hodnoty Zásob,
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).

Ponuky, ktoré nebudú mať horeuvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk (najneskôr v lehote troch
pracovných dní) v kancelárii Správcu. Víťazom ponukového konania na Zásoby sa stane záujemca, ktorý splnil
všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Zásoby. Kritériom pre
vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za Zásoby. Správca ako aj príslušný orgán je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom verejného ponukového konania, ktorého ponuku ako víťaznú súčasne
odsúhlasí aj príslušný orgán. Víťaz verejného ponukového konania je povinný pred uzatvorením kúpnej zmluvy
uhradiť v lehote 5 dní od doručenia výzvy zo strany Správcu v prospech konkurzného účtu zálohu (doplatok
kúpnej ceny) vo výške rozdielu kúpnej ceny a ním už zloženej zálohy za Zásoby, ktorá bude momentom
uzatvorenia kúpnej zmluvy započítaná na úhradu kúpnej ceny za Zásoby. Neúspešným záujemcom bude nimi
zložená zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia najvyššej ponuky zo strany príslušného orgánu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FitMax s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 890 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2021 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len „Správca“
v príslušnom gramatickom tvare), správca úpadcu FitMax s. r. o. „v konkurze“, so sídlom Stráž 223, 960 01
Zvolen, IČO: 50 890 131 (ďalej len „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj časti podniku
Úpadcu, tvorenej najmä nižšie špecifikovanými súpisovými zložkami majetku Úpadcu, zapísanými do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2021 zo dňa 26.07.2021
(K036523) v spojení s jeho doplnením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 219/2021 zo dňa 15.11.2021
(K061018) a aktualizáciou zverejnenou v Obchodnom vestníku č. 54/2022 zo dňa 18.03.2022 (K016536):
1. Nehnuteľnosťami:

Popis

Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. G1
Nebytov
ý
priestor
č. Z8
Nebytov
ý
priestor
č. Z8

Poznámka
špecifikujúc
a
faktické
Štát
označenie
nebytového
priestoru

Podiel
na
spoločných
častiach
a
spoločných
Spoluvlastníck
Orientačn Číslo
Katastráln Čísl Parceln
Súpisn
zariadeniach a Súpisová
Obec
y
podiel
é
číslo poschodi
e územie o LV é číslo
é číslo
zastavanom
hodnota
úpadcu
vchodu
a
pozemku, na
ktorom
budova stojí

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P116 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P117 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P118 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P119 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P120 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie Slovensk
Vysok Starý
parkovacieho á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
státia: P121 republika

1/52

18100

1

suterén

148193/143085 24 468,87
3
€

Označenie
kóje:
K63

Slovensk
Vysok Starý
á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
republika

1/10

18100

1

suterén

6805/1430853 5 653,95 €

Označenie
kóje:
K64

Slovensk
Vysok Starý
á
1116 307/4
é Tatry Smokovec
republika

1/10

18100

1

suterén

6805/1430853 5 653,95 €

Označenie

Slovensk
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Označenie
Priestor
apartmánu:
č. A49
C307
Označenie
Priestor
apartmánu:
č. B45
D311
Označenie
Priestor
apartmánu:
č. B46
D310
Označenie
Priestor
apartmánu:
č. B47
D309
Označenie
Priestor
apartmánu:
č. B62
D409
Označenie
Priestor
apartmánu:
č. B63
D408

Slovensk
á
republika
Slovensk
á
republika
Slovensk
á
republika
Slovensk
á
republika
Slovensk
á
republika
Slovensk
á
republika
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Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

2. p.

3764/1430853

209 924,0
1€

Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

2. p.

6397/1430853

351 159,8
5€

Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

2. p.

3153/1430853

175 894,0
2€

Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

2. p.

3764/1430853

209 924,0
1€

Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

3. p.

6397/1430853

351 159,8
5€

Vysok Starý
1116 307/4
é Tatry Smokovec

1/1

18100

1

3. p.

3153/1430853

175 894,0
2€

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare)
2. Hnuteľnými vecami:
Číslo
položky
8

9

10

11

12

13

Počet Stav
ks
opotrebovanosti

Popis

Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. A49 (C307),
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry
Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. B47 (D309)
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry
Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. B46 (D310)
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry
Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. B45 (D311)
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry
Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. B63 (D408)
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry
Súbor hnuteľných vecí - Vybavenie Apartmánu č. B62 (D409)
zapísanom na LV č. 1116 vedenom Okresným úradom Poprad,
1
katastrálny odbor, katastrálne územie Starý Smokovec, obec
Vysoké Tatry

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota

opotrebovaný

1/1

3 000,00 €

opotrebovaný

1/1

3 000,00 €

opotrebovaný

1/1

2 000,00 €

opotrebovaný

1/1

4 000,00 €

opotrebovaný

1/1

2 000,00 €

opotrebovaný

1/1

4 000,00 €

(ďalej spolu len „Hnuteľné veci“ v príslušnom gramatickom tvare)
3. právami a záväzkami zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k danej časti podniku Úpadcu, ktorými sa
rozumie Zmluva o výkone správy č. 1/2019 zo dňa 30.06.2019, predmetom ktorej je výkon správy
Nehnuteľností, a Poistné zmluvy, predmetom ktorých je poistenie Hnuteľných vecí a Nehnuteľností (ďalej
len „Zmluvné vzťahy“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Nehnuteľnosti, Hnuteľné veci a Zmluvné vzťahy spoločne tvoriace vyššie uvedenú časť podniku Úpadcu ďalej
spolu len ako „Časť podniku Úpadcu“ v príslušnom gramatickom tvare).
Správca pre úplnosť uvádza, že Časť podniku Úpadcu bude tvorená okrem vyššie uvedeného aj všetkými vecami,
právami a inými majetkovými hodnotami, ktoré v čase podpisu zmluvy o predaji Časti podniku Úpadcu budú
vlastníctvom Úpadcu a budú slúžiť na prevádzkovanie Časti podniku Úpadcu, alebo vzhľadom na ich povahu
majú tomuto účelu slúžiť.
Jednotlivé súpisové zložky majetku Úpadcu tvoriace Časť podniku Úpadcu predstavujú funkčný a ucelený
majetok, ktorý sa nachádza na adrese: Starý Smokovec 18100, 062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec.
Podľa § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 znení neskorších prepisov zo záväzkov súvisiacich s podnikom úpadcu na kupujúceho prechádzajú len záväzky,
ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu, a nepeňažné záväzky
z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Na zmluvu, ktorou správca speňaží úpadcov podnik, sa
primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. Na speňaženie časti úpadcovho podniku sa toto ustanovenie
použije primerane.
Časť podniku Úpadcu sa predáva v stave v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za akékoľvek vady
jednotlivých vecí, ktoré patria k Časti podniku Úpadcu (najmä Hnuteľných vecí) a ktoré by mohli byť spôsobené
ich užívaním a opotrebovaním, ako ani za nedostatky, prípadne úplnú absenciu akýchkoľvek výrobných označení,
technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Bližšie informácie Správca poskytne e-mailom na základe dopytu zaslaného na e-mailovú adresu:
spravca@holeckovaskp.sk.
Obhliadka Časti podniku Úpadcu sa bude konať dňa 09.05.2022 o 11:00 hod., pričom účasť na obhliadke
Časti podniku Úpadcu je záujemca povinný oznámiť Správcovi vopred na vyššie uvedenú e-mailovú
adresu.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v listinnej forme, v zalepených, neotvorených obálkach
na adresu kancelárie Správcu: Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina s označením: „VEREJNÉ PONUKOVÉ
KONANIE – FITMAX s. r. o. „v konkurze“ – ČASŤ PODNIKU ÚPADCU – NEOTVÁRAŤ“; inak na ne Správca
nebude prihliadať.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí dvadsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod..
Za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa na účely tohto verejného ponukového konania
považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni
vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, posúva sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod. Ponuky, ktoré
nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na
poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri
vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže na odkúpenie Časti podniku Úpadcu predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie
podané ponuky nebude Správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná,
a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania príslušnému orgánu
Správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením zmluvy o predaji Časti podniku Úpadcu so
Správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť. Podmienkou účasti na tomto verejnom
ponukovom konaní je ponúknutie kúpnej ceny minimálne vo výške 90 % súpisovej hodnoty všetkých
vyššie uvedených Hnuteľných a Nehnuteľných vecí. Správca je povinný odmietnuť ponuky, ktorých
ponúkaná kúpna cena nie je aspoň vo výške 90 % súpisovej hodnoty všetkých vyššie uvedených
Hnuteľných a Nehnuteľných vecí.
Ponuka musí byť Správcovi doručená poštovou zásielkou alebo osobne najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu sídla Správcu, a súčasne s ponukou musí záujemca v rovnakej lehote zložiť na konkurzný
účet Úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. účtu IBAN: SK87 0900 0000 0051 8019 3227, BIC:
GIBASKBX zábezpeku za účasť na verejnom ponukovom konaní vo výške minimálne 30 % zo záujemcom
ponúkanej kúpnej ceny za Časť podniku Úpadcu. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením textu „zábezpeka Časť podniku Úpadcu“. Správca nebude
prihliadať na ponuky doručené inak ako poštovou zásielkou alebo osobne.
Záväzná ponuka musí okrem hore uvedeného obsahovať aj nasledovné:
1. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby podnikatelia: obchodné meno,
miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nie starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto verejného ponukového konania,
5. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení (ktorý Správca pri otváraní ponúk
záujemcov akceptuje):
„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, a následne v lehote podľa oznámenia v obchodnom vestníku so správcom neuzavrie
zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu alebo v lehote podľa podmienok ponukového konania neuhradí kúpnu
cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ním zloženej
zábezpeky, ktorá bude správcom započítaná so záujemcom zloženou zábezpekou.“
6. návrh záujemcu podľa bodu 5) vyššie nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania,
7. výšku ponúkanej kúpnej ceny za Časť podniku Úpadcu v EUR (predaj časti podniku sa za predpokladu
splnenia podmienok podľa § 10 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov nepovažuje za dodanie tovaru alebo služby),
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na konkurzný účet,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
12. ak bude ponuka podpísaná inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom
splnomocniteľa,
13. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Ponuky, ktoré nebudú mať horeuvedené náležitosti, Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené v lehote troch pracovných dní v kancelárii Správcu. Víťazom ponukového konania
na predaj Časti podniku Úpadcu sa stane záujemca, ktorý splnil všetky vyššie uvedené podmienky, a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Časť podniku Úpadcu. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena za Časť podniku Úpadcu. Správca ako aj príslušný orgán sú oprávnení odmietnuť
všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu s víťazom
verejného ponukového konania, ktorého ponuku ako víťaznú súčasne odsúhlasí aj príslušný orgán. Víťaz
verejného ponukového konania je povinný pred uzatvorením zmluvy o predaji Časti podniku Úpadcu uhradiť
v lehote 10 dní od doručenia výzvy zo strany Správcu v prospech konkurzného účtu preddavok na kúpnu cenu
Časti podniku Úpadcu vo výške rozdielu tejto kúpnej ceny a ním zloženej zábezpeky, ktorá bude momentom
uzatvorenia zmluvy o predaji Časti podniku Úpadcu započítaná na úhradu kúpnej ceny za Časť podniku Úpadcu.
Na zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Neúspešným záujemcom bude nimi zložená
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od odsúhlasenia najvyššej ponuky zo strany príslušného orgánu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

K024659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 12148/30, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2021 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Richard Novák, nar. 27.07.1988, trvale bytom Geologická 12148/30,
Bratislava- Podunajské Biskupice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina sp. zn. 1K/21/2021,
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších,
predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa
21.04.2022 doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č.
2/1 dňa 21.04.2022 nasledovne:
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
IČO: 00 215 759; výška prihlásenej sumy: 280,- EUR.

Záhradnícka

10,

813

66

Bratislava,

JUDr. Lena Mišalová, správca

K024660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Hradiská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 3805/14, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2022 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Andrea Hradiská, nar. 17.04.1981, trvale
bytom Hurbanova 3805/14, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa : Viliama Žingora 11123/74C, 036 01 Martin,
do 07.05.2020 podnikajúci pod obchodným menom Andrea Hradiská, s miestom podnikania Hurbanova 38052/14,
036 01 Martin, IČO: 50 643 631, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 690/6, 010 01 Žilina, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese :
e-mail: sumichrastovaspravca@gmail.com, mob. tel. : +421 911 082 416, prípadne doručené do elektronickej
schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K024661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Hradiská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 3805/14, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2022 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Andrea Hradiská, nar. 17.04.1981, trvale
bytom Hurbanova 3805/14, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa : Viliama Žingora 11123/74C, 036 01 Martin,
do 07.05.2020 podnikajúci pod obchodným menom Andrea Hradiská, s miestom podnikania Hurbanova 38052/14,
036 01 Martin, IČO: 50 643 631, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 690/6, 010 01 Žilina, týmto v súlade
s ust. § 32 ods. 21 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý
možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
číslo bankového účtu správcu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
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
350Eur a najviac 10.000Eur.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak,
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. 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.
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok za účelom
popretia pohľadávky, označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera, a číslo konkurzného konania.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K024662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Ondrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vitanová 120, 027 12 Vitanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2022 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Ondrík, nar. 21.03.1973, trvale bytom
Vitanová 120, 027 12 Vitanová 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 (ďalej len ZKR)
oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jaroslav Ondrík, nar.21.03.1973, trvale bytom Vitanová 120, 027 12
Vitanová sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 18.01.2022, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj na základe vlastných zistení
a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku oddelenej podstaty
nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jaroslav Ondrík,
nar.21.03.1973, trvale bytom Vitanová 120, 027 12 Vitanová v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., 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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K024663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2022 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Nataša Balážová, nar. 06.11.1989, trvale bytom: mesto Martin, 036 01
Martin oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0911 689 346.
V Žiline dňa 22.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K024664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2022 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Filip Ďurajda, správca
Martin oznamuje veriteľom
reštrukturalizácii číslo účtu
pohľadávok. Účet správcu je

dlžníka Nataša Balážová, nar. 06.11.1989, trvale bytom: mesto Martin, 036 01
v súlade s § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom pre účely popretia prihlásených
vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN SK67 0900 0000 0051 4321 2046.

V Žiline dňa 22.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K024665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/30/2022 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/30/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 Žilina zo dňa
12.04.2022, sp. zn.: 7OdK/30/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 21.04.2022, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Nataša Balážová, nar.: 06.11.1989, trvale bytom: mesto Martin, 036 01 Martin, Slovenská
republika, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby
si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Mgr. Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 7OdK/30/2022. 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:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. 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;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. 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
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Žiline dňa 22.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, správca

Notification to foreign creditors: According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 12.04.2022, file
No. 7OdK/30/2022 published in Commercial Journal on 21.04.2022, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Nataša Balážová, date of birth.: 06.11.1989, res.: mesto Martin, 036 01 Martin, Slovakia (hereinafter only
“debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address Mgr. Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 7OdK/30/2022. 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:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. 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;
3. 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;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

368

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
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This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 22.04.2022
Mgr. Filip Ďurajda, trustee

K024666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 321/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/13/2022 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/13/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Denisa Pušková, nar. 11.12.1992, SNP 321/2, 031 01 Liptovský Mikuláš sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K024667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänovská 1430/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2022.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina , konkurzný správca dlžníka Jozef
Veselovský, nar. 02.06.1958, tr. bytom Demänovská 1430/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto podľa § 167p a
§ 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie (VPK) na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: PRVÉ
Predmet ponukového konania: Nehnuteľné veci – súbor pozemkov, speňažovaných postupom ako súbor
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hnuteľných vecí, ktoré sú ako súpisné zložky majetku (SZM) zapísané v Súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod
poradovými číslami „1 až 221“, ktorý bol zverejnený v OV č. 77/2022 zo dňa 22.04.2022 pod značkou K023665.
Predmetom ponuky sú spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré spolu zodpovedajú reálnej výmere 3.495 m2.
Lehota na predkladanie ponúk: Do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň, ktorý nasleduje po dni publikovania tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej
záujemcom do sídla kancelárie správcu najneskoršie v lehote určenej na predkladanie ponúk. Ponuka musí
obsahovať označenie záujemcu, predmet ponuky a predaja, a výšku ponúkanej sumy. Ponuku treba doručiť
v zalepenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ-PONUKA 220071“. Záujemca-fyzická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho alebo obdobného identifikačného preukazu. Záujemca-právnická osoba
je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného registra právnických
osôb spolu s fotokópiou občianskeho alebo obdobného identifikačného preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby.
Ohliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR, sa v ponukovom konaní
prihliadne iba na tie ponuky, u ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
(pripisaná) záujemcom na účet správcu číslo: IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151, pod VS: 220071,
najneskoršie v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na kúpnu cenu na účet správcu je
potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť označenie záujemcu, pri fyzickej osobe menom a priezviskom
záujemcu, pri právnickej osobe obchodným menom (názvom) záujemcu.
Kritérium ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako súpisová hodnota
speňažovaného majetku (1.749.- eur).
Náklady prevodu: Náklady prevodu v katastrálnom konaní hradí nadobúdateľ.
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí
a leží“.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Vyhodnotenie VPK : Správca vyhodnotí VPK v lehote do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
a výsledok oznámi záujemcom e-mailom na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Súčasne neúspešným záujemcom
vráti uhradenú zálohu na kúpnu cenu na nimi uvedený bankový účet.

K024668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänovská 1430/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2022.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina , konkurzný správca dlžníka Jozef
Veselovský, nar. 02.06.1958, tr. bytom Demänovská 1430/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto podľa § 167p a
§ 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie (VPK) na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: PRVÉ
Predmet ponukového konania: Nehnuteľné veci – súbor spoluvlastníckych podielov k pozemkom, je
speňažovaný postupom ako súbor hnuteľných vecí. Ako súpisné zložky majetku (SZM) sú zapísané v Súpise
všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovými číslami „222 až 340“, ktorý bol zverejnený v OV č. 77/2022 zo dňa
22.04.2022 pod značkou K023665. Predmetom ponuky sú spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré spolu
zodpovedajú reálnej výmere 8.587 m2. Pozemky, ktorých spoluvlastnícke podiely sú predmetom speňaženia,
tvoria spoločnú nehnuteľnosť podľa zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Súbor spoluvlastníckych
podielov k pozemkom, ktoré sú predmetom speňaženia v tomto verejnom ponukovom konaní, spolu tvoria
vlastnícky podiel ich vlastníka v pozemkovom spoločenstve subjektu: Urbariát – pozemkové spoločenstvo
Liptovská Lúžna, so sídlom Liptovská Lúžna 481, 034 72 Liptovská Lúžna, IČO: 30231582.
Lehota na predkladanie ponúk: Do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň, ktorý nasleduje po dni publikovania tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej
záujemcom do sídla kancelárie správcu najneskoršie v lehote určenej na predkladanie ponúk. Ponuka musí
obsahovať označenie záujemcu, predmet ponuky a predaja, a výšku ponúkanej sumy. Ponuku treba doručiť
v zalepenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ-PONUKA 220072“. Záujemca-fyzická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho alebo obdobného identifikačného preukazu. Záujemca-právnická osoba
je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného registra právnických
osôb spolu s fotokópiou občianskeho alebo obdobného identifikačného preukazu osoby, ktorá koná v mene a na
účet právnickej osoby.
Ohliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR, sa v ponukovom konaní
prihliadne iba na tie ponuky, u ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
(pripisaná) záujemcom na účet správcu číslo: IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151, pod VS: 220072,
najneskoršie v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na kúpnu cenu na účet správcu je
potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť označenie záujemcu, pri fyzickej osobe menom a priezviskom
záujemcu, pri právnickej osobe obchodným menom (názvom) záujemcu.
Kritérium ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako súpisová hodnota
speňažovaného majetku (4.293.- eur).
Náklady prevodu: Náklady prevodu v katastrálnom konaní hradí nadobúdateľ.
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí
a leží“.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Vyhodnotenie VPK : Správca vyhodnotí VPK v lehote do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
a výsledok oznámi záujemcom e-mailom na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Súčasne neúspešným záujemcom
vráti uhradenú zálohu na kúpnu cenu na nimi uvedený bankový účet.

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

372

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

K024669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bucha Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok -, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2022 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 07.02.2022, sp. zn. 2OdK/8/2022, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Robert Bucha, nar. 15.08.1990, trvale bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, adresa na
doručovanie: Štefana Moyzesa 1577/20, 034 01 Ružomberok, (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu bola
ustanovená JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901
Námestovo, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.
S1774 (ďalej len „správca“).
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa § 166i ods. 1 ZKR: Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Správca v súlade s § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä zo
zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca nezistil žiaden majetok dlžníka, preto správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej
podstaty a to tak, že oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok dlžníka.
JUDr. Eva Luticová, správca dlžníka

K024670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 5168 / 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Junas, bytom Bagarova 1, 036 01 Martin, nar.:
22.12.1968, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
1. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Peňažná pohľadávka z preplatku na dani z príjmu za rok 2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38,53 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Popis veci: Peňažná pohľadávka z preplatku na dani z príjmu za rok 2017
Dlžník: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 121,18 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Popis veci: Peňažná pohľadávka z preplatku na dani z príjmu za rok 2020
Dlžník: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 209,02 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Popis veci:
Peňažná pohľadávka z preplatku od spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 32,90 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Popis veci: Peňažná pohľadávka z preplatku zo spoločnosti ZSE Energia, a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,05 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu: 20.04.2022

Prvá arbitrážna k.s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K024671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GREG-TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 930 / 0, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2008 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznej veci úpadcu: GREG-TRANS, s.r.o., so sídlom 930, 023 12 Svrčinovec týmto správca dopĺňa súpis
majetku podstát úpadcu o nasledovné položky.

Zabezpečenie peňažných prostriedkov úpadcu:

·
·
·
·

Speňaženie depozitu ČESMAD: 7.618,36 eur
Pohľadávky, mzdy, exekúcie: 6.519,39 eur
Depozit: 973,18 eur
Úrok: 168,36 eur

Mgr. Lubomír Kadura
Správca

K024672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ponechalová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradkárska 518/17, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/97/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti /Notársky poriadok/ v znení zmien a doplnkov
Označenie dražobníka:

JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty, so sídlom

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

375

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Jesenského 29, 036 01 Martin, zn. č. S548, IČO: 36142328 správca Dlžníka: Jana Ponechalová, nar.
03.04.1965, bytom Záhradkárska 518/17, 013 01 Teplička nad Váhom
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty, so sídlom
Jesenského 29, 036 01 Martin, zn. č. S548, IČO: 36142328 správca Dlžníka: Jana Ponechalová, nar.
03.04.1965, bytom Záhradkárska 518/17, 013 01 Teplička nad Váhom
Dátum konania dražby:

27.05.2022

Čas otvorenia dražby:

13.00 hod (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Miesto konania dražby:

Zasadacia miestnosť v sídle správcu: Jesenského 29, 036 01 Martin

Opakovanie dražby:

1. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1204, vedená Okresným úradom Žilina, odbor katastra nehnuteľnosti, pre
okres Žilina, obec: Teplička Nad Váhom, katastrálne územie Teplička nad Váhom ako
Rodinný dom, sup. č. 518 na parcele C-KN č. 3150/2, spoluvlastnícky podiel: 1/1, vlastník: Ponechal
Rastislav, r. Ponechal a Jana Ponechalová, r. Jarošová, 013 01 Teplička nad Váhom č. 518
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1205, vedená Okresným úradom Žilina, odbor katastra nehnuteľnosti, pre
okres Žilina, obec: Teplička Nad Váhom, katastrálne územie Teplička nad Váhom ako Pozemok C-KN, par.
č. 3150/2 o výmere 377 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/16,
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2796, vedená Okresným úradom Žilina, odbor katastra nehnuteľnosti, pre
okres Žilina, obec: Teplička Nad Váhom, katastrálne územie Teplička nad Váhom ako
Pozemok C-KN, par. č. 3150/3 o výmere 846 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/16,
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom s. č. 518, postavený na pozemku par. č. 3150/2, k. ú. Teplička nad Váhom, okres Žilina má 3-izby
a kuchyňu, s ostatným príslušenstvom, jedná kúpeľňa spolu s WC, je celý podpivničený, plynové vykurovanie,
nezateplený, strecha škrídľová, pod strechou je povala, niektoré okná sú plastové. Za domom je garáž.
Vzdialenosť do okresného mesta Žilina je 7 km. Rekonštrukcia domu vhodná.
Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
Na spoluvlastnícky podiel 1/16: parc . č. 3150/2 o výmere 377 m2, zastavaná plocha a nádvorie (podľa LV
č. 1205) vlastníka: Ponechal Rastislav a Jana R. Jarošová
Na spoluvlastnícky podiel 1/1: dom s. č. 518 na parc. č. 3150/2 o výmere 377m2, (podľa LV č. 1204)
vlastníka: Ponechal Rastislav a Jana R. Jarošová,
Na spoluvlastnícky podiel 1/16: parc . č. 3150/3 o výmere 846 m2, orná pôda (podľa LV č. 2796) vlastníka:
Ponechal Rastislav a Jana R. Jarošová
a to pre:
Pre LV č. 1205, k. ú. Teplička nad Váhom:
EP na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 898, 899, 900, 901/97 od súdneho exekútora JUDr.
Jozefa Kaducha so sídlom v Žiline, na parc. 3150/2 v prospech Sociálna poisťovňa , pobočka Žilina, podľa
č. Z 1047/99-77/99,
Exekučný príkaz na zriadenie Exekučného záložného práva č. EX 685/2005, od od súdneho exekútora
JUDr. Jozefa Kaducha so sídlom v Žiline, na parc. 3150/2 – zastavaná plocha o výmere 377m2 v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sociálna poisťovňa , pobočka Žilina, podľa č. Z 413/06 zo dňa 16.01.20006-94/06,
Exekučný príkaz na zriadenie Exekučného záložného práva č. EX 1088/2007, od súdneho exekútora Mgr.
Juraj Gallo, so sídlo m v Martine, Jilemnického 12, na parc. č. 3150/2 – zastavaná plocha o výmere 377 m2,
v prospech oprávneného RBR, spol. s r. o. Mudroňova 5, Žilina podľa Z 4332/08 zo dňa 01.08.2008-447/08,
Z 1169/2016, Exekučný príkaz so zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr.
Peter Stano, Ex. Úr. Trnava, Michalská 7 v prospech oprávneného VšZP, a. s., Bratislava, IČO: 35937874
na CKN parc. č. 3150/2, zastavaná plocha o výmere 377 m2, č. EX 2959/11-103/16,
Pre LV č. 1204, k. ú. Teplička nad Váhom:
Rozhodnutie č. 694/320/1675/96 o určení záložného práva pre Daňový úrad ZA I- zákaz scudzenia
a predaja nehnuteľnosti č. Z2277/96-113/96,
Právo doživotného bývania v dome č. 518 pre Ponechalová Terézia - 48/91,
Rozhodnutie č. 694/32017428/96 o určení záložného práva pre Daňový úrad ZA I – zákaz scudzenia
a predaja nehnuteľností, č. Z 4865/96-227/96,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 898, 899, 900, 901/97 od súdneho
exekútora JUDr. Jozefa Kaducha so sídlom v Žiline, na dom s. č. 518 na parc. č. 3150/2 v prospech
Sociálna poisťovňa , pobočka Žilina, podľa č. Z 1047/99-77/99,
Exekučný príkaz na zriadenie Exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 685/2005, od súdneho
exekútora JUDr. Jozefa Kaducha so sídlom v Žiline, na dom s. č. 518 parc. 3150/2 v prospech Sociálna
poisťovňa , pobočka Žilina podľa č. Z 413/06 zo dňa 16.01.20006-94/06,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením Exekučného záložného práva č. EX 1088/2007, od
súdneho exekútora Mgr. Juraj Gallo, so sídlom v Martine, Jilemnického 12, na dom s. č. 518 parc. č.
3150/2, v prospech oprávneného RBR, spol. s r. o. Mudroňova 5, Žilina podľa Z 4332/08 zo dňa 01.08.2008447/08,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Peter Stano,
Kapitulská 26, Trnava na dom s. č. 518 na parc. č. 3150/2, zast. plocha o výmere 377 m2, č. EX 2959/11,
Z 995/12-79/12,
Pre LV č. 2796, k. ú. Teplička nad Váhom:
EP na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 685/2005, od súdneho exekútora JUDr. Jozefa
Kaducha so sídlom v Žiline, Makovického 11 na parc. 3150/3 – orná pôda o výmere 846 m2 v prospech
Sociálna poisťovňa , pobočka Žilina, podľa č. Z 413/06 zo dňa 16.01.2006-94/06,
Z 1169/2016, Exekučný príkaz so zriadením exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr.
Peter Stano, Ex. úr. Trnava, Michalská 7 v prospech oprávneného VšZP, a. s., Bratislava, IČO: 35937874 na
CKN parc. č. 3150/3, o výmere 846 m2, č. EX 2959/11-103/16,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva od súdneho exekútora JUDr. Jozefa Rišiana ,
so sídlom v Žiline, spotrebné družstvo Žilina, Pivovarská 1069, na parc. č. 3150/3 – orná pôda o výmere
846 m2, v prospech COOP Jednota, spotrebné družstvo Žilina, podľa č. PI-98/05-86/05,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti č. EX
1088/2007 od súdneho exekútora Mgr. Juraj Gallo, so sídlom v Martine, Jilemnického 12, na parc. č. 3150/3
– orná pôda o výmere 846 m2, v prospech oprávneného RBR, spol. s r. o. Mudroňova 5, Žilina podľa PI –
99/08 zo dňa 01.08.2008 – 446/08,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1088/2007 od
súdneho exekútora Mgr. Juraj Gallo, so sídlom v Martine, Jilemnického 12, na parc. č. 3150/3 – orná pôda
o výmere 846 m2, v prospech oprávneného RBR, spol. s r. o. Mudroňova 5, Žilina podľa Z 4332/08 zo dňa
01.08.2008-447/08,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti od JUDr. Jozef Kaduch, Dolný Val 30,
Žilina pre oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina na parc. č. 3150/3 orná pôda o výmere 846 m2,
podľa č. EX 898/1997, PI 1075/2011-698/11
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: nie sú známe
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: Vyššie uvedené ťarchy viaznuce na predmete
dražby v rámci dražby zaniknú.
Práva osôb vyplývajúcich z vecných bremien na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Cena predmetu dražby určená správcom: 85.235,63 Eur
Najnižšie podanie:

85.235,63 Eur

Minimálne prihodenie:

1.000,00 Eur

Dražobná zábezpeka:

Vyžaduje sa

Výška dražobnej zábezpeky:

3.000,00 Eur

Spôsob
zloženia
dražobnej
zábezpeky:

a.
b.
c.
d.

bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet dražobníka
- IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS: 2972019; alebo
vkladom hotovosti do pokladne dražobníka (adresa pre vklad v hotovosti: Jesenského 29, Martin, 036 01)
; alebo
zložením do notárskej úschovy, za podmienok ktorej bude vyplývať, že táto bude uvoľnená v prospech
dražobníka pre prípad, že zložiteľ vykoná na predmetnej dražbe najvyššie podanie (ďalej len „Notárska
úschova“)
vystavením neodvolateľnej bankovej záruky prevoditeľnej výlučne na dražobníka, splatnej na prvú výzvu
a platnej minimálne po dobu 15 dní odo dňa konania dražby, vystavenej v prospech dražobníka (ďalej len
„Banková záruka“).

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Do otvorenia dražby

Doklady
preukazujúce
zloženie dražobnej
zábezpeky
účastníkom
dražby:

a.

originál príkazu na úhradu preukazujúci odpísanie finančných prostriedkov z účtu zložiteľa, resp.
originál dokladu preukazujúceho vloženie finančných prostriedkov na účet dražobníka IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS:2972019, a to všetko za
predpokladu následného pripísania prevedených, resp. vložených finančných prostriedkov na účet
dražobníka IBAN: SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni., VS:2972019,
b. originál notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy;
c. originál záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky
Účastník dražby bude pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový
účet uvedený v bode a/.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

a/ bezhotovostným prevodom na účet určený zložiteľom; alebo
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b/ vrátením zloženej hotovosti k rukám účastníka dražby,
c/ vrátením notárskej zápisnice preukazujúcej zriadenie Notárskej úschovy
d/ vrátením záručnej listiny preukazujúcej vystavenie Bankovej záruky;
a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 5 dní odo dňa skončenia dražby alebo upustenia od
dražby.
Možnosť zloženia dražobnej zábezpeky platobnou kartou alebo šekom: Nie
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Cenu dosiahnutú vydražením, zníženú o sumu dražobnej
zábezpeky, je vydražiteľ povinný uhradiť priamo na účet správy konkurznej podstaty č. IBAN: SK71 0900
0000 0051 6805 5905 vedený v Slovenskej sporiteľni a. s. v lehote do 15 dní odo dňa udelenia príklepu,
a to bezhotovostným prevodom, resp. vkladom na účet správcu konkurznej podstaty . Ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6.640,- Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby.
Ohliadka predmetu dražby:

1. 12.05.2022 o 14,00 hod.
2. 13.05.2022 o 14,00 hod.

Pre účely ohliadky je nevyhnutné kontaktovať kontaktnú osobu dražobníka (JUDr. Tatianu Šumichrastovú,
správcu na emailovej adrese: tsumichrastova@gmail.com, alebo na mob. 0905 612 165) minimálne 2 pracovné
dni pred dňom ohliadky.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení celej ceny dosiahnutej vydražením.
Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po uhradení celej ceny
dosiahnutej vydražením, a to na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby vydražiteľovi.
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných
vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 Eur, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem
označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä
podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní.
Všetky náklady spojené s odovzdávaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
Zápisnica o vykonaní dražby: Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o
vykonaní dražby s náležitosťami podľa § 24 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.
Účastníci dražby:Účastníkom dražby je osoba, ktorá sa dostavila na dražbu s cieľom urobiť podanie a ktorá
spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Dražba je prístupná
verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatí vstupné 3,32 – Eur.
Upozornenie: Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podľa § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva prednostným záložným veriteľom
uloží prednostný záložný veriteľ do notárskej úschovy u notára osvedčujúceho priebeh dražby v prospech
ostatných záložných veriteľov a záložcu hodnotu výťažku z predaja zálohu prevyšujúcu pohľadávku zabezpečenú
v jeho prospech po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom záložného
práva.
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Účastníkom dražby nemôže byť dlžník a manžel dlžníka; nikto nemôže dražiť v ich mene.
Poučenie: podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká,
ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
12b)

§ 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
V Martine, dňa 22.04.2022
Navrhovateľ a Dražobník: JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca S548, Jesenského 29, 036 01 Martin
Rovnopis tohto Oznámenia o dražbe, s osvedčeným podpisom navrhovateľa dražby je v zmysle § 17 ods. 8
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, uložený v sídle dražobníka.

K024673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Salaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1407/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/97/2021 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/97/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť :
1) Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 21.09.2021, sp. zn. 1Odk/97/2021, ktoré bolo zverejnené v OV č.
185/2021 dňa 27.09.2021, bol na dlžníka Milan Salaj, nar. 01.01.1957, bytom Bottova 1407/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.
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Správca v zmysle zákonom stanovených povinností vykonal s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku
a záväzkov dlžníka.
Do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 38/2019 dňa 22.02.2019, bol zapísaný zistený
nehnuteľný majetok dlžníka :
1. LV č. 786, k.ú. Svätý Štefan, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš – spoločná nehnuteľnosť podľa
zákona č.97/2013 Z.z.:
- parcela KN-C č. 1289/7, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 616 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-C č. 1289/8, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 222 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2795/1, ostatná plocha, výmera 138.927 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2795/2, trvalý trávny porast, výmera 71.529 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2796, ostatná plocha, výmere 15.947 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2797, trvalý trávny porast, výmera 275.523 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2798, trvalý trávny porast, výmera 370.391 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2799, ostatná plocha, výmera 282.681 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2800, trvalý trávny porast, výmera 154.364 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2801/501, trvalý trávny porast, výmera 18.214 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2801/502, trvalý trávny porast, výmera 391.430 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2802, trvalý trávny porast, výmera 119.496 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2810, trvalý trávny porast, výmera 525.409 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2811, trvalý trávny porast, výmera 350.132 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2812, trvalý trávny porast, výmera 107.984 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2813, ostatná plocha, výmera 30.717 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2814, trvalý trávny porast, výmera 21.576 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2815, trvalý trávny porast, výmera 189.793 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2822, lesný pozemok, výmera 57.531 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2823/502, lesný pozemok, výmera 525 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2823/503, lesný pozemok, výmera 35.597 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2828/501, lesný pozemok, výmera 3.175 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2828/503, lesný pozemok, výmera 871 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2829, lesný pozemok, výmera 21.168 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2830, trvalý trávny porast, výmera 30.097 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2832, ostatná plocha, výmera 31.251 m2, podiel dlžníka 1/627,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

381

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

- parcela KN-E č. 2833, lesný pozemok, výmera 28.191 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2834, trvalý trávny porast, výmera 100.820 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2835, ostatná plocha, výmera 133.337 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2838, trvalý trávny porast, výmera 1.798 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2862, trvalý trávny porast, výmera 57.574 m2, podiel dlžníka 1/627,
- parcela KN-E č. 2880, trvalý trávny porast, výmera 20.374 m2, podiel dlžníka 1/627.
Celková súpisová hodnota nehnuteľného majetku dlžníka je 2.860,00 eur.

hnuteľný majetok dlžníka :
1. Osobný automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI, LM 862 DN, r.v. 1999, súpisová hodnota 1 000,00 eur,
Celková súpisová hodnota všeobecnej podstaty dlžníka je 3.860,00 eur.

Hnuteľný majetok dlžníka bol vylúčený podľa §167p ods.2 ZKR zo súpisu všeobecnej podstaty, nakoľko sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania.
V obchodnom vestníku č.21/2022 zo dňa 01.02.2022 bolo zverejnené 1.kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka za cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako jeho súpisová hodnota. Ponuku predložili traja
záujemcovia. Zo záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vo výške 2.882,00 eur, bola uzavretá kúpna
zmluva a záujemca uhradil kúpnu cenu na účet konkurznej podstaty.
Výťažok zo speňažovania majetku dlžníka predstavuje sumu spolu 2.882,00 eur. Na účet konkurznej podstaty bol
poukázaný i preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v konaní o oddlžení vo výške 500,- eur.

2) V konkurznom konaní neprebiehajú žiadne spory o určenie popretých pohľadávok ani žiadne iné súdne spory,
ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

3) Vyčíslenie nákladov konkurzu podľa § 167t ZKR a § 12a ods. 1, § 13 ods. 1, 2, a § 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005
Z. z.:
Podľa § 12a ods. 1 vyhl. : Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna
odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500,- eur.
Podľa § 13 ods. 1 vyhl. : Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška. Odmena z
výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti zákona.
Podľa § 13 ods. 2 vyhl. : Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov
v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom ( § 91 ods. 4 zákona ) znížená o sumu nákladov speňaženia
všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Podľa § 20 vyhl. :
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1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou patrí správcovi odmena z výťažku takto :
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.

Výpočet:
· paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania 500,- €
- súdny poplatok 5,50 €
· poštovné 9,20 €
. notár (overovanie podpisov) 5,74 €
· odmena správcu za speňaženie 407,08 €
. paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 180,- €
-----------------------1.107,52 €

II. Rozvrhová časť :
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka 2.882,- €
Preddavok na úhradu nákladov 500 €
Hrubý výťažok celkom 3.382,00 €
- Náklady konkurzu 1.107,52 €
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 2.274,48 €.

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov :
Výťažok pripadajúci na uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov, bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne, podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
Celková výška prihlásených pohľadávok : 17.355,89 €
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Celková výška uznaných pohľadávok : 17.355,89 €
Percentuálna miera uspokojenia veriteľov : (2.274,48 / 17.355,89) x 100 = 13,10 %

Zoznam veriteľov s vyčíslenou výškou uspokojenia pohľadávok v Eur :
Poradové číslo Obchodné meno veriteľa, adresa, IČO

1

2

3

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina
IČO : 31 575 951

Prihlásená pohľadávka Zistená a uznaná suma Uspokojená suma 13,10 %

1.068,59

1.068,59

140,04

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Karadžičova 2, Bratislava
2.499,58
IČO : 47 258 713

2.499,58

327,57

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5, Bratislava
IČO : 35 724 803

13.787,72

13.787,72

1.806,87

17.355,89

17.355,89

2.274,48

Celkom

Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým im má byť
poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na e-mailovú adresu : michalmihospravca@gmail.com.

Mgr. Michal Miho, správca

K024674
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 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 2. 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

Názov / Popis

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

Deň vydania: 27.04.2022

100 EUR

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

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

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 2. kole predstavuje 50 % 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 11.05.2022 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 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

K024675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Tipťorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín -, 029 42 Tvrdošin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7/OdK/31/2022 580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/31/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Marcela Tipťorová, nar.: 15.08.1989, trvale bytom: Tvrdošín,
029 42 Tvrdošín, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
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spisu č. 7OdK/31/2022 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas
konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na
adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K024676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Tipťorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín -, 029 42 Tvrdošin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/31/2022 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/31/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Marcela Tipťorová, nar.: 15.08.1989, trvale bytom: Tvrdošín,
029 42 Tvrdošín,, týmto podľa § 167 l 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 bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K024677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Tipťorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín -, 029 42 Tvrdošin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7/OdK/31/2022 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/31/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables„
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty„
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne„
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad„
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες„
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter„
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare„
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro„
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai„
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők„
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka JUDr. Gabriela Bírošová,
so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu
S580, správca dlžníka: Marcela Tipťorová, nar.: 15.08.1989, trvale bytom: Tvrdošín, 029 42 Tvrdošín,, týmto
podľa § 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 bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca, ďalej len „správca“, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.
7OdK/31/2022 zo dňa 12.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 24 May 2000, as the bankruptcy truste of
the Marcela Tipťorová, nar.: 15.08.1989, trvale bytom: Tvrdošín, 029 42 Tvrdošín,hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 7OdK/31/2022 dated 12th of
April 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.04.2022. Dňom
22.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina was published on 21th of April 2022. Bankruptcy was declared on 22th
of April 2022.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the 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. 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.

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

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period 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. 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 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.

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. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, 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. 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 ZKR).
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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 ZKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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 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 or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

11. 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
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.

16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K024678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Ďurajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/26/2022 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/26/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Dominika Ďurajová, nar. 17.01.1997, Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 10OdK/26/2022, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 15:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K024679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Ďurajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1357/12, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/26/2022 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/26/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

393

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

K024680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka 0, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/27/2022 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/27/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: František Matúška, nar. 30.04.1968, Likavka, 034 95 Likavka týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 1OdK/27/2022, že v súlade s ustanovením § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K024681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka 0, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/27/2022 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/27/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

K024682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molitorisová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtaššáková 840, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE SÚVISIACE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

Mgr. Miroslava Śufáková, so sídlom kancelárie: Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mária Molitorisová, nar. 27.09.1960, bytom: Vojtaššáková 840, 027 44 Tvrdošín, podnikajúci pod
obchodným menom Mária Molitorisová, s miestom podnikania: Vojtaššáková 840, 027 44 Tvrdošín, IČO:
37 089 552, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 2OdK/68/2017/S 1844
týmto najmä podľa § 167n ods. 1 ZKR, vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
nasledovnej časti majetku dlžníka, zverejneného v OV č. 96/2021 dňa 20.05.2021 a v OV č.69/2022 dňa
08.04.2022 a to:

NEHNUTEĽNOSTI:
Pozemky,
Vitanová
parcely registra
“C“ :
Por.č.
Parcely reg. Druh pozemku Výmera v m2
„C“ číslo
4
1024/12
Zastavaná
138
plocha
a
nádvorie

LV č.
1126

Spoluvlastnícky
podiel
1985/999999

Katastrálne územie
Vitanová
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5

1024/13

Ostatná plocha 824

6

1217/2

7

1323/70

8
9

5348/11
6404/4

10

6404/5

11
12

6560/2
6560/3

13
14
15
16
17

6562/2
6798/12
7025/7
7025/8
7025/9

18

7025/11

19

7025/12

20

7770/22

21
22

7770/23
11048/2

23
24
25

11050/3
11429
11430

Zastavaná
68
plocha
a nádvorie
Zastavaná
71
plocha
a nádvorie
Ostatná plocha 1400
Trvalý
trávny 53
porast
Trvalý
trávny 77
porast
Ostatná plocha 2526
Zastavaná
451
plocha
a
nádvorie
Ostatná plocha 506
Ostatná plocha 348
Ostatná plocha 435
Ostatná plocha 308
Trvalý
trávny 6575
porast
Zastavaná
83
plocha
a nádvorie
Zastavaná
18
plocha
a nádvorie
Trvalý
trávny 343
porast
Ostatná plocha 64
Zastavaná
615
plocha
a
nádvorie
Lesný pozemok 5315
Lesný pozemok 619258
Lesný pozemok 204202

Pozemky,
parcely registra
“E“
Por. č.
Parcela reg.
„E“ číslo
26
130
27

721/1

28

721/2

29

722/1

30

722/2

31

723/1

32

723/2

33

724/1

34

724/2

35

725/1

3

725/2

37

845/1

1052/999999
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Vitanová

Bez
uvedenia

Vitanová

Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová

Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová

Druh pozemku

Výmera
v m2
Zastavaná plocha 57
a nádvorie
Trvalý
trávny 2178
porast
10004
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny 983
porast
Trvalý
trávny 4330
porast
Trvalý
trávny 810
porast
Trvalý
trávny 3410
porast
Trvalý
trávny 1339
porast
Trvalý
trávny 4657
porast
Trvalý
trávny 996
porast
Trvalý
trávny 3436
porast
Trvalý
trávny 1202

LV č.
1126

Spoluvlastnícky
podiel
1985/999999

Katastrálne
územie
Vitanová

1052/999999

Vitanová
Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
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38

845/2

39

846/1

40

846/2

41

846/3

42

918/1

43

918/2

44
45
46
47

931/1
931/2
1024
1217/1

48

1217/2

49

1323/1

50

1323/3

51
52

1350
1829

53

4896

54

4897/1

55

4897/3

56

4925

57

4926

58

4976

59

4977

60

5047

61

5048

62

5049

63
64
65
66
67
68
69

5050
5051
5052
5053
5225
5226
5297

70

5298

71

5305

72

5306

73

5314

74

5315

75

5326

76

5327

Konkurzy a reštrukturalizácie
porast
Trvalý
trávny 3411
porast
Trvalý
trávny 1119
porast
Trvalý
trávny 2203
porast
Trvalý
trávny 454
porast
Trvalý
trávny 7
porast
Trvalý
trávny 1335
porast
Ostatná plocha
1027
Ostatná plocha
1428
Ostatná plocha
733
Trvalý
trávny 12834
porast
Trvalý
trávny 5435
porast
Trvalý
trávny 474
porast
Trvalý
trávny 379
porast
Orná pôda
180
Trvalý
trávny 26543
porast
Trvalý
trávny 6374
porast
Trvalý
trávny 1495
porast
Trvalý
trávny 100
porast
Trvalý
trávny 3676
porast
Trvalý
trávny 112
porast
Trvalý
trávny 1229
porast
Trvalý
trávny 1585
porast
Trvalý
trávny 2214
porast
Trvalý
trávny 2643
porast
Trvalý
trávny 704
porast
Orná pôda
631
Orná pôda
782
Orná pôda
895
Orná pôda
1060
Orná pôda
696
Orná pôda
756
Trvalý
trávny 1458
porast
Trvalý
trávny 1004
porast
Trvalý
trávny 1449
porast
Trvalý
trávny 3320
porast
Trvalý
trávny 2439
porast
Trvalý
trávny 3634
porast
Trvalý
trávny 3363
porast
Trvalý
trávny 3177

Deň vydania: 27.04.2022

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
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77

5335

78

5336

79

5344

80

5348

81

5349

82

5350

83

5351

84
85

5352
5353

86

5354

87

5355

88

5356

89

5357/1

90

5357/2

91

6127

92

6129

93

6134

94

6141

95

6142

96

6151

97

6152

98

6291

99

6339

100

6372

101

6377

102

6386

103

6403

104

6404/1

105

6404/2

106

6404/3

107

6404/4

108

6404/5

109

6404/7

110

6429

111

6546

Konkurzy a reštrukturalizácie
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý

Deň vydania: 27.04.2022

trávny 1767

Vitanová

trávny 1144

Vitanová

trávny 1885

Vitanová

trávny 7344

Vitanová

trávny 6830

Vitanová

trávny 9336

Vitanová

trávny 5574

Vitanová

905
trávny 4133

Vitanová
Vitanová

trávny 14797

Vitanová

trávny 14440

Vitanová

trávny 2680

Vitanová

trávny 89

Vitanová

trávny 14312

Vitanová

trávny 22878

Vitanová

trávny 54

Vitanová

trávny 476

Vitanová

trávny 240

Vitanová

trávny 176

Vitanová

trávny 3483

Vitanová

trávny 381

Vitanová

trávny 3887

Vitanová

trávny 4130

Vitanová

trávny 2188

Vitanová

trávny 1250

Vitanová

trávny 3351

Vitanová

trávny 790

Vitanová

trávny 2644

Vitanová

trávny 10812

Vitanová

trávny 644

Vitanová

trávny 7281

Vitanová

trávny 73776

Vitanová

trávny 1275

Vitanová

trávny 4000

Vitanová

trávny 192

Vitanová
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112

6547

113
114

6548
6549/1

115

6549/2

116

6549/3

117

6555

118

6560

119

6576

120

6577

121
122
123
124

6578
6608
6609
6610

125

6611

126

6654

127

6689

128

6735

129

6742

130

6743

131

6748

132
133
134

6754/1
6754/2
6755

135

6756

136

6849

137

6850

138
139

6862
6873

140

6874

141

6883

142

6906

143

6907

144

6937

145

6938

146

6951

147

7025

148
149

7026
7027/1

Konkurzy a reštrukturalizácie
porast
Trvalý
trávny 460
porast
Orná pôda
148
Trvalý
trávny 8
porast
Trvalý
trávny 61
porast
Trvalý
trávny 12
porast
Trvalý
trávny 635
porast
Trvalý
trávny 2949
porast
Trvalý
trávny 942
porast
Trvalý
trávny 2740
porast
Ostatná plocha
2669
Orná pôda
414
Orná pôda
326
Trvalý
trávny 2527
porast
Trvalý
trávny 1037
porast
Trvalý
trávny 1096
porast
Trvalý
trávny 1311
porast
Trvalý
trávny 1935
porast
Trvalý
trávny 345
porast
Trvalý
trávny 107
porast
Trvalý
trávny 8
porast
Orná pôda
763
Orná pôda
112
Trvalý
trávny 281
porast
Trvalý
trávny 436
porast
Trvalý
trávny 1822
porast
Trvalý
trávny 3302
porast
Orná pôda
211
Trvalý
trávny 3147
porast
Trvalý
trávny 1384
porast
Trvalý
trávny 403
porast
Trvalý
trávny 1184
porast
Trvalý
trávny 1922
porast
Trvalý
trávny 2051
porast
Trvalý
trávny 2278
porast
Trvalý
trávny 1838
porast
Trvalý
trávny 3271
porast
Orná pôda
395
Trvalý
trávny 192

Deň vydania: 27.04.2022

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
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150

7027/2

151

7050

152

7057

153

7060/1

154

7060/2

155

7061/1

156

7061/2

157

7061/3

158

7062/1

159

7062/2

160

7062/3

161

7093/1

162

7093/2

163

7093/102

164
165

7202
7742

166

7743

167

7749

168

7750

169

7751

170

7752

171

7753

172

7754

173

7755/1

174

7755/2

175

7756/1

176

7756/2

177

7757/1

178

7757/2

179

7758

180

7759

181

7760/1

182

7760/2

183

7761

184

7762

Konkurzy a reštrukturalizácie
porast
Trvalý
trávny 1551
porast
Trvalý
trávny 2046
porast
Trvalý
trávny 1959
porast
Trvalý
trávny 88
porast
Trvalý
trávny 2065
porast
Trvalý
trávny 1150
porast
Trvalý
trávny 44
porast
Trvalý
trávny 210
porast
Trvalý
trávny 324
porast
Trvalý
trávny 1365
porast
Trvalý
trávny 386
porast
Trvalý
trávny 1023
porast
Trvalý
trávny 1406
porast
Trvalý
trávny 362
porast
Ostatná plocha
8434
Trvalý
trávny 786
porast
Trvalý
trávny 374
porast
Trvalý
trávny 677
porast
Trvalý
trávny 736
porast
Trvalý
trávny 947
porast
Trvalý
trávny 1637
porast
Trvalý
trávny 397
porast
Trvalý
trávny 375
porast
Trvalý
trávny 227
porast
Trvalý
trávny 1126
porast
Trvalý
trávny 504
porast
Trvalý
trávny 508
porast
Trvalý
trávny 1196
porast
Trvalý
trávny 568
porast
Trvalý
trávny 517
porast
Trvalý
trávny 434
porast
Trvalý
trávny 161
porast
Trvalý
trávny 687
porast
Trvalý
trávny 630
porast
Trvalý
trávny 579

Deň vydania: 27.04.2022

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
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185

7763

186

7764

187

7765

188

7766

189

7767

190

7768

191

7769

192

7770

193

7771

194

7772

195

7773/1

196

7773/2

197

7773/3

198

7774/1

199

7774/2

200

7774/3

201

7775/1

202

7775/2

203

7780/1

204

7780/2

205

7780/3

206

7780/4

207

7781/1

208

7781/2

209

7782/1

210

7782/2

211

7784/1

212

7784/2

213

7785/1

214

7785/2

215
216
217

8120
8121
9067

218
219

9068
9366

Konkurzy a reštrukturalizácie
porast
Trvalý
trávny 212
porast
Trvalý
trávny 166
porast
Trvalý
trávny 128
porast
Trvalý
trávny 170
porast
Trvalý
trávny 646
porast
Trvalý
trávny 1181
porast
Trvalý
trávny 183
porast
Trvalý
trávny porast
Trvalý
trávny 221
porast
Trvalý
trávny 371
porast
Trvalý
trávny 203
porast
Trvalý
trávny 1797
porast
Trvalý
trávny 33
porast
Trvalý
trávny 22
porast
Trvalý
trávny 363
porast
Trvalý
trávny 65
porast
Trvalý
trávny 121
porast
Trvalý
trávny 9
porast
Trvalý
trávny porast
Trvalý
trávny 498
porast
Trvalý
trávny 71
porast
Trvalý
trávny 881
porast
Trvalý
trávny 255
porast
Trvalý
trávny 161
porast
Trvalý
trávny 975
porast
Trvalý
trávny 1555
porast
Trvalý
trávny 381
porast
Trvalý
trávny 299
porast
Trvalý
trávny 980
porast
Trvalý
trávny 3601
porast
Trvalý
trávny 556
porast
Trvalý
trávny 547
porast
Lesný pozemok
8278
Lesný pozemok
1295
Trvalý
trávny 7469
porast
Orná pôda
232
Orná pôda
690

Deň vydania: 27.04.2022

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
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220

9367

221

9368/1

222

9368/2

223

9382

224

9383/2

225

9386/2

226
227

10823
10824

228

10825

229

10826

230

10829

231

10830

232
234
235
236

10831/1
10846
10847
10848/1

237

10848/2

238
239
240
241
242
243

10849/1
10849/2
10850
10976
11020
11044

244

11045

245

11046

246

11047

247

11048

248
249
250
251
252

11049/1
11049/2
11050/1
11050/2
11427

253

11428

254

11431

Pozemky,
parcely registra
“E“
Por. č.
Parcela reg.
„E“ číslo
512
2663
513

2664

514

2860

515

5775

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Trvalý
trávny 858
porast
Trvalý
trávny 1113
porast
Trvalý
trávny 151
porast
Trvalý
trávny 266
porast
Trvalý
trávny 1
porast
Trvalý
trávny 122
porast
Lesný pozemok
392093
Trvalý
trávny 771
porast
Trvalý
trávny 529
porast
Trvalý
trávny 2001
porast
Trvalý
trávny 1310
porast
Trvalý
trávny 374
porast
Lesný pozemok
552470
Lesný pozemok
33127
Lesný pozemok
324896
Trvalý
trávny 114568
porast
Trvalý
trávny 54854
porast
Lesný pozemok
265454
Lesný pozemok
12737
Lesný pozemok
2107
Lesný pozemok
45293
Lesný pozemok
11220
Trvalý
trávny 14947
porast
Trvalý
trávny 9594
porast
Trvalý
trávny 28845
porast
Trvalý
trávny 2779
porast
Trvalý
trávny 19874
porast
Lesný pozemok
254124
Lesný pozemok
1624
Lesný pozemok
73671
Lesný pozemok 93577
Trvalý
trávny 1149
porast
Trvalý
trávny 1338
porast
Trvalý
trávny 1655
porast

Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová
Vitanová

Druh pozemku

LV č.

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Orná pôda

Výmera
v m2
trávny 35

2272

Spoluvlastnícky
podiel
901/ 999999

Katastrálne
územie
Hladovka

trávny 347

2273

900/ 999999

Hladovka

trávny 16

2280

1/12

Hladovka

2394

1/12

Hladovka

159
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516
517
518
519

5937
5888
5960
6129

520

6134

521

6141

522

6142

523

6742

524

6743

525

6748

526

6749

527

6753/2

528

9382

529

9383/2

530

6130

531

6747

532

10821

533

10828/1

534

10828/2

535

10828/3

Pozemky,
parcely registra
“E“
Por. č.
Parcela reg.
„E“ číslo
536
10828
537

10831/1

Pozemky,
parcely registra
“C“
Por. č.
Parcela reg.
„C“ číslo
538
12318
539
12365/4

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

3
68
110
trávny 271

Deň vydania: 27.04.2022

2428
2443
2457

1/2
1/18
1985/ 999999
1052/ 999999

Hladovka
Hladovka
a Hladovka

trávny 91

2458

5556/ 999999

Hladovka

trávny 5

2459

41968/ 999999

Hladovka

trávny 216

2495

3972/ 999999

Hladovka

trávny 10

2496

3066/ 999999
824/ 999999
3066/ 999999
824/ 999999
3066/ 999999
824/ 999999

a Hladovka

Spoluvlastnícky
podiel
3066/ 999999
1052/ 999999
1985/ 999999
824/ 999999

Katastrálne
územie
a Suchá hora

Spoluvlastnícky
podiel
1/60
1/60

Katastrálne
územie
Oravice
Oravice

trávny 269
trávny 80
trávny 246
trávny 994
trávny 898
trávny 750
trávny 385
trávny 97
trávny 1191
trávny 168

trávny 331
trávny 10

Druh pozemku

Výmera
v m2
trávny 1796

LV č.

Trvalý
porast
Lesný pozemok

2492

511

2493

Druh pozemku

Výmera
v m2
lesný pozemok
1860
Trvalý
trávny 48216
porast

LV č.
766
766

a
a

a Suchá hora
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Molitorisová-ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie
správcu: Mgr. Miroslava Šufáková, Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, a to v lehote 10 dní od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení VPK v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je
tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Majetok dlžníka sa predáva ako súbor majetku, tzn. je vylúčené nadobúdať ho samostatne, jednotlivo.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.
4. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100 % EUR ponúknutej kúpnej ceny,
a to bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu:., Tatra banka, a.s., IBAN: SK
8511000000002920889358 tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Do poznámky uveďte spisovú značku konania,
a to konkrétne: 2OdK/68/2017.

5. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:
a. Identifikačné údaje záujemcu spolu s rodným menom aj priezvisko, rodným číslom (na účely vyhotovenia
zmluvy) spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b. Výšku ponúkanej kúpnej ceny,
c. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
d. Vyhlásenia záujemcu:
· že preložená ponuka je záväzná,
· že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom kúpnej zmluvy na výzvu správcu,
· že záujemca súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy vyhotovenej správcom,
6. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
8. V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je
povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo
výške zloženej zábezpeky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel.č: 0910 583 593, 0948 066 583.
Spolu položky 4 - 254 všeobecná súpisová hodnota: 1335,25- EUR
Spolu položky 512 - 539 všeobecná súpisová hodnota: 464,75- EUR
V Žiline dňa 22.04.2022

Mgr. Miroslava Šufáková
Správca konkurznej podstaty

K024683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kantor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Krasňany -, 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/10/2022 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/10/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka: : Miroslava Kantora, nar.: 04.01.1978, trvalý pobyt:
Obec Krasňany, 013 03 Krasňany, prechodne bytom: Bzovík 240, 962 41 Bzovík, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp. značkou 10OdK/10/2022 (ďalej len “dlžník”), v súlade s
ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa §166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetkovej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní odo zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K024684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGAS - Kováč, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosovo 1 / 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podsaty
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : ENERGAS – Kováč, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898, týmto v súlade s § 81 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZoKR) vylučuje po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu Okresného súdu
v Žiline Uznesením pod č. 3K/9/2017-236 zo dňa 25.02.2022 zo súpisu všeobecnej podstaty majetok, ktorý bol
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 142/2017 zo dňa
26.07.2017, položka K018754 a zverejneného v Obchodnom vestníku č. 191/2018 zo dňa 03.10.2018 pod
položkou K074430 a to nasledujúce položky majetku :
·
·
·

pohľadávku s por. č. 15 proti dlžníkovi ELBISTAN, s.r.o. Národná 18/805, 010 01 Žilina v súpisovej
hodnote 529,15 Eur,
pohľadávku s por. č. 19 proti dlžníkovi Mgr. Jana Káposztásová, 032 03 Uhorská Ves 203 v súpisovej
hodnote 151,98 Eur,
pohľadávku s por. č. 20 proti dlžníkovi Ing. Martin Kostúr, Komenského 13, 058 01 Poprad v súpisovej
hodnote 2.891,16 Eur,
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pohľadávku s por. č. 21
hodnote 1.302,86 Eur,
pohľadávku s por. č. 27
hodnote 33,- Eur,
pohľadávku s por. č. 30
hodnote 635,68,- Eur,
pohľadávku s por. č. 36
hodnote 73,18- Eur,
pohľadávku s por. č. 41
Eur,
pohľadávku s por. č. 49
hodnote 23,04- Eur,
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proti dlžníkovi Ľubica Kovalčíková, 032 22 Liptovský Trnovec 215 v súpisovej
proti dlžníkovi Petrosjan Sarkij, Š. Moyzesa 2, 034 01 Ružomberok v súpisovej
proti dlžníkovi Martin Pavol, Malé Tatry 6057, 034 01 Ružomberok v súpisovej
proti dlžníkovi SATEC SK, a.s., Novozámocká 102, 949 05 Nitra v súpisovej
proti dlžníkovi Ľubomír Šuša, 034 71 Ludrová 383, v súpisovej hodnote 65,10proti dlžníkovi Róbert Mydliar, Plavisko 451, 034 01 Ružomberok v súpisovej

Podľa ust. §-u 81 ods. 5 ZoKR prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia
pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiaden
z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K024685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňová 27, 034 83 Bešeňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/111/2021 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/111/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca úpadcu: Peter Grešš, nar.
02.05.1982, trvale bytom: Bešeňová 27, 034 83 Bešeňová, do 01.09.2018 podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Grešš, s miestom podnikania: Kratiny 421/4, 034 91 Hubová, IČO: 47 490 951, s pozastavenou činnosťou
týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlasovanie pohľadávok bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: BL Telecom collection, s. r. o., IČO: 47
150 513, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, v celkovej sume 505,64 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K024686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňušová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 148/29-6, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1955
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/13/2022 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/13/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
Pozemok
číslo listu vlastníctva
260
Štát
Slovenská republika
Okres
Nitra
Obec
ALEKŠINCE
Katastrálne územie
Alekšince
Parcela registra
C
Parcelné číslo
39/3
Výmera v m²
115
Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky
podiel
2/105
dlžníka
hodnota
zapisovaného
200 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.4.2022
Obydlie
NIE
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky FORD FOCUS C-MAX
stav opotrebovanosti
nepojazdné
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
24.4.2022
majetok zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005
dôvod zapísania majetku
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K024687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halvaš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov ., 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/468/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/468/2021
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Miroslav Halvaš, nar.: 15.01.1986, trvale bytom Župkov 38, 966 71
Župkov, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Halvaš, so sídlom Župkov 38, 966 71 Župkov, IČO:
46 016 228 (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
Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: PEUGEOT 308 1.6 E, 4*****/4C5FW*/4C5FWC EČV: ZC 861 BR, VIN:
VF34C5FWC55031008; Rok výroby: 2007; Farba: šedá metalíza; Stav vozidla: pokazené, nemá STK/EK;
Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur;
2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
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
označenie hnuteľného majetku, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť za inú súpisovú
zložku majetku
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem, a to 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., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Miroslav Halvaš“.

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:
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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.
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.
e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K024688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macove Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 34, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1988
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika Macove, nar. 07.10.1988, M.R.Štefánika 34, 963 01 Krupina, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 01.04.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 Karadžičova 17
Bratislava 26 82522 Slovenská republika 1 035,30 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., správca

K024689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baksová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 158 / 105, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1951
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/492/2021 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/492/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Baksová, nar. 31.08.1951, Kpt. Nálepku 158/105, 976 69 Pohorelá, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 16.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika 1273,58 €

Recovery Solutions, k.s., správca

K024690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 683/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/463/2021 S170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/463/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Jolana
Kalejová, nar. 16.06.1953, Banícka 683/23, 990 01 Veľký Krtíš, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 28.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec PSČ: Štát

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Boulevard
542097902
SA
Haussmann

1

Prihlásená suma – Celková
suma

Paríž 75009 Francúzsko 292,90 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K024691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuzma Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krupina ..., 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1966
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/497/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/497/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Kuzma, nar. 18.02.1966, Krupina , 963 01 Krupina, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 15.03.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
456,50 €

KORE management, k.s., správca

K024692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gortva 75, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/87/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/87/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie na adrese Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Bendík, nar. 18.02.1960, trvale bytom Gortva 75, 980
02 Jesenské v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 7OdK/87/2022,
týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima
banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K024693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gortva 75, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/87/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/87/2022
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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JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Bendík, nar.
18.02.1960, trvale bytom Gortva 75, 980 02 Jesenské oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. Prof. Sáru 44,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod.
Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
čísle telefónu: 048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K024694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gortva 75, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/87/2022 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/87/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Miroslav Bendík,
nar. 18.02.1960, trvale bytom Gortva 75, 980 02 Jesenské (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 7OdK/87/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2022 dňa 22.04.2022. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Miroslav Bendík, born 18.02.1960, Gortva 75, 980 02 Jesenské (hereinafter referred to as
"debtor"), we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 7OdK/87/2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 77/2022 on 22.04.2022. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica 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
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).

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

414

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.,
správca (trustee)

K024695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocka, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2022 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Szilárd Horváth, nar. 20.06.1986, trvale bytom Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská
Sobota, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984
01 Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948
641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
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K024696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocka, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2022 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu : : Szilárd Horváth, nar. 20.06.1986, trvale bytom Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská Sobota, č. k.
2OdK/73/2022, v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487.
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 € a najviac 10 000 €.
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.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K024697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilárd Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocka, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2022 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015,
o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
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dňa 16.03.2022, č.k. 2OdK/73/2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č. 58/2022 zo dňa
24.03.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Szilárd Horváth, nar. 20.06.1986, trvale bytom
Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní si prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu
konania 2OdK/73/2022. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. 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
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Vzor tlačiva prihlášky je
k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej 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 dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
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.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015,
on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 16-th of March 2022 No. 2OdK/73/2022, which was
published in the Government Journal on the dated 24-th of March 2022 bankruptcy procedure was on the Debtor
– : Szilárd Horváth, born on 20-th of Jun 1986, with permanent address Rožňavská 861/30, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 25-th of March
2022. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act.No 7/2005 Coll Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,
Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 2OdK/73/2022.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and others rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depent on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have
a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials 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 debtor, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors with
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe 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 announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K024698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karolína Brezová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medovarce 71, 962 65 Medovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1939
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2021
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., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej
hodnote 43.199,01 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K024699
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
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, zverejnil v OV pod č. 69/2022, deň
vydania 08.04.2022 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností a po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Herko, nar. 09.08.1972, trvale
bytom 966 81 Žarnovica, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 22.04.2022
Mgr. Martina Klačanová, správca dlžníka

K024700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perla Szabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 433/8, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/287/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/287/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Perla Szabová, nar. 10.07.1981, trvale bytom SNP č. 433/8, 985
11 Halič, Perla Szabová, Quellengasse 22, 020 20 Hollabrunn, Rakúska republika. Dlžník nedisponuje
žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel
Vrška správca
K024701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Maruškinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Lehota 282, 976 98 Dolná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/16/2022 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/16/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii dlžníka: Viera Maruškinová, nar. 19.01.1977, trvale bytom Dolná Lehota č. 282, 976 98 Dolná
Lehota.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Pavel Vrška správca

22.4.2022

K024702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Oto Brozman, nar. 15.08.1966, obchodné meno:
Oto Brozman - BODO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 904/27, 977 01 Brezno, miesto podnikania: Štúrova 904/27, 977
01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka Oto Brozman, nar. 15.08.1966, trvale bytom Štúrova 904/27, 977 01 Brezno, obchodné meno:
Oto Brozman - BODO, miesto podnikania: Štúrova 904/27, 977 01 Brezno, IČO: 40 488 446 (ďalej len „dlžník“),
týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa
končí po splnení rozvrhu výťažku.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam majetku dlžníka“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch
rokoch“, datovaných dňom 30.10.2017, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na základe
vlastného šetrenia identifikoval majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 167h ods. 1 ZKR, na základe čoho
vyhotovil súpis majetku (a) všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku (i) č. 221, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 16.11.2018 pod publikačnou značkou K088213, (ii) č. 221, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 16.11.2018 pod publikačnou značkou K088214, (iii) č. 221, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 16.11.2018 pod publikačnou značkou K088216, (iv) č. 237, časti Konkurzy
a reštrukturalizácie, zo dňa 10.12.2018 pod publikačnou značkou K094024, a (b) oddelenej podstaty, ktorý
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 237, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 10.12.2018 pod publikačnou
značkou K094025.
Po speňažení majetku oddelenej podstaty a úplnom uspokojení zabezpečených pohľadávok zabezpečeného
veriteľa, správca preradil majetok pôvodne zaradený do oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty, oznam
o čom zverejnil v Obchodnom vestníku č. 144, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 28.07.2021. Zároveň,
po úplnom uspokojení zabezpečených pohľadávok zabezpečeného veriteľa správca preradil (čistý) zostatok
výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa do všeobecnej podstaty, oznam
o čom zverejnil v Obchodnom vestníku č. 58, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 24.03.2022. Po
speňažení majetku všeobecnej podstaty správca v Obchodnom vestníku č. 58, časti Konkurzy a reštrukturalizácie,
zo dňa 24.03.2022 zverejnil taktiež oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a
zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 20.04.2022 správca v prospech veriteľov dlžníka poukázal výťažok v súlade s rozvrhom výťažku zo
speňaženia konkurznej podstaty dlžníka zo dňa 19.04.2022.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K024703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
19.marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/94/2022 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/94/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Šimon Odaloš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Martinka, nar. 31.03.1959, trvale bytom: 19.
marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Ján Martinka,
s miestom podnikania 19. marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka, IČO: 31 095 691, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 15:00 hod. Možnosť nahliadať do spisu vedeného správcom majú len účastníci konania a ich zástupcovia, ktorí
sa preukážu výpisom z obchodného registra, predložením platného občianskeho preukazu alebo plnej moci.
Termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle + 421 (0)
908 605 832 alebo prostredníctvom e-mailu: spravca@odalos.sk.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K024704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechov 38/76, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Peter Kandráč, nar. 09.10.1990, trvale bytom Sebechov č. 38/76, 962 01
Zvolenská Slatina počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle §
166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako
správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§167t ods. 1 ZKR ), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 22. apríla 2022
K024705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
19.marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/94/2022 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/94/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 ZKR týmto ako správca dlžníka: Ján Martinka, nar.
31.03.1959, trvale bytom: 19. marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Martinka, s miestom podnikania 19. marca 1310/11, 962 31 Veľká Lúka, IČO: 31 095 691,
oznamujem, že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky je možné skladať na nasledovný účet:
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4609 3024
účet vedený v Tatra banka, a.s.
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
poznámka: Jan Martinka
Poučenie:
V zmysle § 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.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K024706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostrec Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivánska 6143 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1956
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/14/2022 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Kostrec, nar. 08. 09. 1956, trvale
bytom Krivánska 6143/10, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno: Vladimír Kostrec, s miestom podnikania
Krivánska 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14245841, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca vykonaným šetrením zistil, že dlžníkovi nepatrí žiadny
majetok, ktorý podlieha konkurzu, preto správca nevyhotovuje ani súpis. Zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K024707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talapková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelené 94, 987 01 Zelené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/10/2022 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/10/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Alžbeta
Talapková, nar. 19.11.1960, trvale bytom Zelené 94, 987 01 Zelené, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 19.04.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo:
Obec
PSČ:
35807598 Pribinova
25
Bratislava 811 09
35807598 Pribinova
25
Bratislava 811 09

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
501,41 €
1 620,36 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K024708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hríbik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6381/73, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/90/2022 S1777

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
7OdK/90/2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ES ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA
CS OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
DA MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING
DE MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN
EN NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS
ET MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS
EL ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ
FR NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
GA FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA
HR OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI
IT AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA
LV PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU
LT PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ
HU ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL
MT AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA
NL KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
PL POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
PT AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA
RO NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ
SK OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ
SL OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI
FI ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ
SV UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN
(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte.

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči
dlžníkovi.

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/SuborStiahnut.aspx?Url=/Formulare/Documents/formulare_konkurz%2
0a%20restrukturalizacia/prihlaska_pohladavky.rtf

Jazyk
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu,
v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom
jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom
jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?clang=sk]2).

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?clang=sk]

Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno
získať
na
tomto
webovom
sídle
Európskeho
portálu
elektronickej
justície:
https://ejustice.europa.eu/246/SK/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_debtors_in_the_eu?clang
=sk

Náležitosti prejednávanej veci
1. Dlžník:

Priezvisko: Hríbik
Meno(á): Jozef
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Adresa:
1.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Tatranská 6381/73
1.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 974 01 Banská Bystrica
1.3. Štát: Slovensko
Dátum narodenia: 29.11.1989

2. Príslušné insolvenčné konanie:
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom: konkurzné konanie
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848): 03.03.2022
2.3. Súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie:
2.3.1. Názov: Okresný súd Banská Bystrica
2.3.2. Adresa:
2.3.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Skuteckého 28
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 975 59 Banská Bystrica
2.3.2.3. Štát: Slovensko
2.4. Spisová značka veci (uveďte, ak existuje ): 7OdK/90/2022
2.5. Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný):
2.5.1. Názov/Meno: JUDr. Jana Živická
2.5.2. Adresa:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok: Bakossova 8
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo: 974 01 Banská Bystrica
2.5.2.3. Štát: Slovensko
2.5.2.4. E-mail: zivicka@advokat-pirsel.eu

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

3. orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok:
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára

4. Spôsob podávania prihlášky pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poštou (na poštovú adresu správcu)
alebo
iné (uveďte): do elektronickej schránky správcu.

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

5. Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú):
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 45 dní od vyhlásenia konkurzu

6. dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5:
strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.

7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny: Euro (EUR)

8. Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom:
-

v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo

-

pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5, alebo

-

musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené

V Banskej Bystrici dňa 22.04.2022

Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: JUDr. Jana Živická
V mene správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hríbik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6381/73, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/90/2022 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/90/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Hríbik, nar. 29.11.1989, trvale bytom Tatranská
6381/73, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hríbik, s miestom podnikania
Tatranská 6381/73, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46255460, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 7OdK/90/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v
čase od 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

K024710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hríbik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6381/73, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/90/2022 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/90/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Druh podania: Oznámenie č. účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Hríbik, nar. 29.11.1989, trvale bytom Tatranská
6381/73, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hríbik, s miestom podnikania
Tatranská 6381/73, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46255460, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 7OdK/90/2022, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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1100 0000 0029 3705 2458.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Jana Živická, správca

K024711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Zábavíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 832/14, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/2/2022 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/2/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 24.01. 2022, pod č. k. 5OdK/2/2022
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Zábavíková, nar. 17. 08. 1966, trvale
bytom Mierová 832/14, 966 81 Žarnovica (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.11.2021, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 07.02.2022 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Ľubica Zábavíková, nar. 17. 08. 1966, trvale bytom
Mierová 832/14, 966 81 Žarnovica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľubica Zábavíková, nar. 17. 08. 1966, trvale
bytom Mierová 832/14, 966 81 Žarnovica, občan SR pod sp. zn.: 5OdK/2/2022, zrušuje.
V Lučenci, dňa 22.04.2022
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RESKON, k.s., Správca

K024712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rudolf Bahleda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2020/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2002, ako správca dlžníka: Ing. Rudolf Bahleda,
nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing.
Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania Družstevná 2241/35, 960 01 Zvolen, IČO: 37 057
979, týmto s ohľadom na zoznam majetku dlžníka zo dňa 10.11.2020 a písomného vyhlásenia zo dňa 26.11.2021,
oznamuje, že dlžník nie je majiteľom majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR, že konkurz na majetok dlžníka:
Ing. Rudolf Bahleda, nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania Družstevná 2241/35,
960 01 Zvolen, IČO: 37 057 979, vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/560/2020 sa
končí.

Týmto oznámením uverejneným v Obchodnom vestníku SR sa konkurz dlžníka:
Ing. Rudolf Bahleda, nar. 01.08.1964, bytom Hurbanova 697/4, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Rudolf Bahleda - ADHOKSAJA - AHS, s miestom podnikania Družstevná 2241/35,
960 01 Zvolen, IČO: 37 057 979, vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/560/2020
zrušuje.

Mgr. Miroslav Jakubčík, správca Dlžníka

K024713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Tadianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 126, 967 01 Krahule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Bertanová
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2021 S-1346
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/459/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Alžbeta Tadianová, nar. 06.01.1993, trvale bytom Krahule 126, 967 01 Krahule vedené na OS Banská
Bystrica pod č. konania 5OdK/459/2021 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Bertanová, správca

K024714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 403, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Bertanová
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/330/2021 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/330/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing, Eva Bertanová, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S-1346 týmto oznamuje, že došlo
na základe Oznámenia o zápise zmeny v zozname správcov MS SR zo dňa 18.01.2022 k zmene priezviska
správcu z Chromčíková na Bertanová a k zmene emailovej adresy na novú adresu eva.bertanova1@mail.com.
Ing. Eva Bertanová, správca

K024715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SkorpioPharm s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kozačeka 2182/11, 960 11 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 841
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Bertanová
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2015 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing, Eva Bertanová, správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S-1346 týmto oznamuje, že došlo
na základe Oznámenia o zápise zmeny v zozname správcov MS SR zo dňa 18.01.2022 k zmene priezviska
správcu z Chromčíková na Bertanová a k zmene emailovej adresy na novú adresu eva.bertanova1@mail.com.
Ing. Eva Bertanová, správca
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K024716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zavacká Bibiána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynica 6, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/751/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/751/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Bibiána Zavacká, nar. 08.02.1973, trvale bytom
Mlynica 6, 059 91 Veľký Slavkov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku
Predmetom ponukového konania sú pozemky, ktoré sa speňažujú ako súbor. Nie je možné kupovať jednotlivé
parcely.
Súpisová hodnota Súboru pozemkov všeobecnej podstaty je: 100,00 eur.
Súbor ( súp. zl. č. 1-6)
Súpisová zložka majetku

č. LV Katastrálne územie

Štát Obec

1
2
3
4
5
6

424
421
421
421
421
421

SR
SR
SR
SR
SR
SR

Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica

Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica
Mlynica

Parcela registra E
číslo
5144/6
119/1
119/2
120/21
120/31
121

Druh pozemku

Výmera

Podiel

ZPaN
vodná plocha
vodná plocha
ostatná plocha
vodná plocha
ostatná plocha

8
408
2
53
345
150

1/84
1/42
1/42
1/42
1/42
1/42

Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľnosť je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
5OdK/751/2019 – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku do
16.00 hod. na adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky
doručené po tejto lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 57512019, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
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Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a zároveň sa
zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace s prevodom vyššie uvedených nehnuteľností.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.

K024717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 236, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/114/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Koky, nar. 30.03.1980, trvale bytom 059
72 Vrbov 236, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku:
Hnuteľný majetok:
Č.
zložky
1
2

súp.

Názov súp. zložky

Hnuteľný majetok

Súpisová
(eur)

hodnota

Osobné motorové vozidlo zn. FORD TRANSIT, EČ: KK975BM, rok výroby 1998, VIN:
300
WF0HXXGBVHWP89126, stav nepojazdné
Osobné vozidlo zn. OPEL ZAFIRA-A 2,2 DTI 16V, EČ: KK636BU, rok výroby 2002, VIN:
150
W0L0TGF7522182145, stav nepojazdné

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
5OdK/114/2020 - HM - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod.
na adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po
tejto lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
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d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 51142020, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.

Mgr. Zuzana Maruniaková
správca

K024718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2676 / 38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 2OdK/119/2020
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka
Anton Mirga, nar. 16.04.1981, Šrobárova 2676/38, 058 01Poprad zrušuje.
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K024719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňák Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 251 / 28, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/384/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcel Červeňák, nar. 01.02.1986, trvale bytom
Hložská 251/28, 082 32 Svinia, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 2.kolo ponukového konania
na predaj majetku:
Predmetom ponukového konania je nižšie uvedení obchodný podiel zapísaný pod súpisovou zl. č. 1:

Súpisová zložka majetku č.1

Popis:

100 % obchodný podiel spoločnosti Notsame s.r.o.,
IČO: 47 434 368, so sídlom M.R. Štefánika 40, Veľký Šariš 082 21

Podmienky ponukového konania:
Obchodný podiel spoločnosti Notsame, s. r. o., je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
5OdK/384/2020 – NEOTVÁRAŤ-“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. na
adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po tejto
lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 53842020. Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
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ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a zároveň sa
zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu a s vykonaním zmeny zápisu v
Obchodnom registri.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Mgr. Zuzana Maruniaková
správca

K024720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 600/28, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/295/2021 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/295/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 5OdK/295/2021
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka
Roman Gažik, nar. 10.11.1978, trvale bytom Poľná 600/28, 059 71 Ľubica zrušuje.

K024721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 205, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/361/2021 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/361/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Anna Tomášová, nar. 01.04.1962, trvale bytom 093 01 Čičava 205, v
zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej
lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Ľubomír Chovanec, trvale bytom Okulka 11/9, Vranov nad Topľou v celkovej výške 2369,52 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K024722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplicová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1566/12, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1951
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Emília Teplicová, nar. 21.12.1951, trvale bytom Lipová 1566/12, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej
len ako „Dlžník“), zapísal do súpisu majetku všeobecnej podstaty obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ST
OMEGA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 702 791;
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/2; Výška základného imania: 1 019 970,00 Eur; Rozsah splatenia
základného imania: 100%; Výška vkladu spoločníka - Dlžníka: 509 985,00 Eur (splatené); Súpisová hodnota
majetku: 1,00 Eur.
Oznam o zápise majetku do súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka bol zverejnený v OV SR č. 9/2020, zo dňa
15.01.2020.
S poukazom na ust. § 148 ods. 2, § 150 ods. 1 a ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka a skutočnosťou, že na
majetok obchodnej spoločnosti ST OMEGA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 31 702 791, bol Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2R/1/2015 zo dňa 08.01.2016,
publikovanom v OV SR č. 8/2016 zo dňa 14.01.2016, vyhlásený konkurz a Dlžníkovi tak zanikla účasť v tejto
spoločnosti. Vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti ST OMEGA s.r.o. „v konkurze“, tak za Dlžníkov majetok
nemožno považovať jeho obchodný podiel v tejto spoločnosti.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca Dlžníka týmto oznamuje, že obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ST
OMEGA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 702 791,
nepodlieha konkurzu.
Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K024723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihaliková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 156, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2022
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3OdK/98/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou (pôvodne Nám. sv.
Egídia 7/15, 058 01 Poprad), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Jana Mihaliková, nar. 02.06.1973, Poštárka 156, 085 01
Bardejov (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905511825 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K024724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihaliková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 156, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jana Mihaliková, nar.: 02.06.1973, trvale bytom Poštárka 156, 085 01 Bardejov (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Prešov dňa 29.03.2022, sp. zn.
3OdK/98/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 66/2022 dňa 05.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad
Topľou (pôvodne Nám. sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad), značka správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Jana Mihaliková, born on 02.06.1973, with permanent address at Poštárka 156, 085 01
Bardejov (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Prešov of 29.03.2022, ref. No. 3OdK/98/2022 published in the Commercial report No. 66/2022 of 05.04.2022 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štúrova 5, 093 01 Vranov nad
Topľou, ref. No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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
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May 2015.
Vranov nad Topľou, dňa 21.04.2022
Vranov nad Topľou, on 21.04.2022
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K024725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihaliková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 156, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2022 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou (pôvodne Nám. sv.
Egídia 7/15, 058 01 Poprad), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Jana Mihaliková, nar. 02.06.1973, Poštárka 156, 085 01
Bardejov (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98 0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K024726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koľšovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 309, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoeova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Peter Koľšovský, nar. 08.03.1968, bytom Župčany 309, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Peter Koľšovský – 3.K. COMPANY SLOVAKIA, IČO: 32 924 003, s miestom podnikania Župčany 309,
080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej
aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 22.04.2022

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K024727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 39, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1991
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/123/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/123/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, oznamuje veriteľom dlžníka: Dávid Rác, nar. 12.09.1991, trvale bytom 059 94
Holumnica 39, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, prízemie bytového domu, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 08:30 do
11:30, od 12:30 – 15:30. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla,
mailom na adrese: office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0910 809 850.
V Poprade, dňa 22.04.2022
UBC 2020, k.s.
JUDr. Lenka Jamnická, komplementár
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K024728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 39, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1991
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/123/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/123/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S2009 (ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka: Dávid Rác, nar. 12.09.1991, trvale bytom 059 94 Holumnica 39,
(ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do uplynutia
lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnené samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola
pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK11 8330 0000 0027 0205 6921, vedený vo Fio
banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Poprade, dňa 22.04.2022
UBC 2020, k.s.
JUDr. Lenka Jamnická, komplementár

K024729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 39, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1991
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/123/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/123/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Dominika Tatarku
258/3, 058 01 Poprad, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S2009 (ďalej len ,,Správca“) správca dlžníka: Dávid Rác, nar. 12.09.1991, trvale bytom 059 94 Holumnica 39,
(ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu do uplynutia
lehota na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnené samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola
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pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK11 8330 0000 0027 0205 6921, vedený vo Fio
banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Poprade, dňa 22.04.2022
UBC 2020, k.s.
JUDr. Lenka Jamnická, komplementár

K024730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 39, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1991
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/123/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/123/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une creance. Délais a respecter”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare”
(lv) „Uzaininajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero”
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati”
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observer”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Dávid Rác, nar. 12.09.1991, trvale bytom 059 94 Holumnica 39, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník”)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Prešov dňa 12.04.2022, sp. zn.
5OdK/123/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 75/2022 dňa 20.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad, značka správcu:
S2009 (ďalej len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt – Dávid Rác born on 12.09.1991, with correspondent address at 059 94 Holumnica 39,
Slovak Republic (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Prešov of 12.04.2022 ref. No. 5OdK/123/2022 published in the Commercial report No. 75/2022 of 20.04.2022
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at D. Tatarku 258/3, 058 01 Poprad,
Slovak Republic, ref. No. Of trustee: S2009 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4, až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4, to 6, 8 to 10, §30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in
a written form without undue delay. (§ 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)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise, shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA)
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa s odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
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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 affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report. (§ 29 sec. 8 BRA)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended. (§ 30 sec. 2 BRA)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona. (§ 204 písm. g) ZKR)
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act.
(§ 204 letter g) BRA)
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v časti
“Vzory
a formuláre“
v sekcii
“Konkurzy
a reštrukturalizácia“ (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“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.
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Poprad, dňa 22.04.2022
Poprad, on 22.04.2022

UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K024731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varchol Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 13 / 19, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/593/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/593/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Milan Varchol, nar. 12.01.1959, trvale bytom Okulka 13/19,
093 01 Vranov nad Topľou, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K024732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Lupčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/16/2022 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/16/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Alena Lupčová, nar.
31.08.1978, trvale bytom Lúčna 829/34, 093 01 Vranov nad Topľou, SR (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove 2OdK/16/2022 zo dňa 11.02.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku
33/2022 dňa 17.02.2022, č. zver. K010069, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K024733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schramm Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 155 / 72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/126/2022 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/126/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Vladimír Schramm, nar. 19.02.1974, Slnečná 155/72, 059 01 Spišská
Belá oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01
Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K024734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 40/51, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2022 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/135/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Silvia Polhošová, nar. 02.05.1988, Nový Dvor 40/51, 059 52 Veľká
Lomnica, oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K024735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2022
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. 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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Pavol Mišalko, nar.: 13.08.1980, Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/85/2022 zo dňa 14.04.2022, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť KS – správa konkurzov, k. s. (pôvodný názov 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 77/2022 zo
dňa 22.04.2022.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo účinnosť dňa 23.04.2022. 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/85/2022, dated on 14th April 2022 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Pavol Mišalko, date of birth: 13.08.1980, Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves,
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 77/2022 dated on 22nd April 2022.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 23th April 2022. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako 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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 22nd April 2022
KS – správa konkurzov, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár
spoločnosti / unlimited partner

K024736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2022
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: Pavol Mišalko, nar.: 13.08.1980, Slovenská Ves 61, 059 02
Slovenská Ves (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:
IBAN: SK45 1100 0000 0029 4309 9586;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Pavol Mišalko

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 22.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS – správa konkurzov, k.s.
správca Dlžníka

K024737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2022
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: Pavol Mišalko, nar.: 13.08.1980, Slovenská Ves 61, 059 02
Slovenská Ves, 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 22.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS – správa konkurzov, k.s.

K024738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Obchodné meno správcu:
KS - správa konkurzov, k.s.
Sídlo správcu:
Metodova 12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/85/2022 S2026
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/85/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Pavol Mišalko, nar.: 13.08.1980, Slovenská Ves 61, 059 02 Slovenská Ves (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.
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Kontaktné údaje správcu:
tel.: +421 905 784 189
e-mail: hudak@spravakonkurzov.sk

V Prešove, dňa 22.04.2022
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti KS - správa konkurzov, k.s.

K024739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 76 / 103, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/125/2022 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/125/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka
Ján Polhoš, nar. 22.05.1984, Nový Dvor 76/103, 059 52 Veľká
Lomnica oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad a to v pracovných dňoch v čase od 09.00 – 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo emailom:
lubica.greguskova@gmail.com.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K024740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 76 / 103, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/125/2022 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/125/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka
Ján Polhoš, nar. 22.05.1984, Nový Dvor 76/103, 059 52 Veľká Lomnica týmto oznamuje
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom
konaní: Fio banka, a.s. , účet č. IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K024741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavaler Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 51 / 23, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/124/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Radovan Muzika, zn. správcu S1299, so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní
dlžníka : Jozef Gavaler, nar.17.01.1960, SNP 51/23, 059 16 Hranovnica , v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 77/2021 dňa
22.04.2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 30/4, výmera : 44 m2, spoluvlastnícky podiel
119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 367, výmera : 680 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 370/2, výmera : 428 m2, spoluvlastnícky podiel
119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 383, výmera : 644 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 1082/38, výmera : 326 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica;
LV č. 2520; parc. KN E č. 371, výmera : 1120 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4525, výmera : 3317 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4526, výmera : 952 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4527, výmera : 1946 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4528, výmera : 6541 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 507; parc. KN E č. 1951/1, výmera : 1484 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 507; parc. KN E č. 1951/2, výmera : 1487 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/1, výmera : 700 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/2, výmera : 727 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/3, výmera : 425 m2, spoluvlastnícky podiel 1/8/5760;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/4, výmera : 426 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
17. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
0Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 5218, výmera : 3555 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
18. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 500; parc. KN E č. 3702/2, výmera : 1704 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
19. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 500; parc. KN E č. 3702/3, výmera : 1704 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
20. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 497; parc. KN E č. 2292/1, výmera : 4016 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
21. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 497; parc. KN E č. 2292/2 , výmera: 26 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
22. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/1, výmera : 645 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
23. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/2, výmera : 497 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
24. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/3, výmera :645 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
25. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/4, výmera : 500 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
26. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 808/1, výmera : 1682 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
27. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 808/2, výmera : 1681 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
28. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 3840/1, výmera : 813 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
29. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 3840/2, výmera : 1389 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
30. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 959, výmera : 2640 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
31. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1286, výmera : 2665 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
32. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/1, výmera : 2647 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
33. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/2, výmera : 493 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
34. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/3, výmera : 340 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
35. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 2385, výmera : 2771 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
36. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 2832/2, výmera : 1945 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
37. Pozemok : druh : orná pôda Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3091, výmera : 164 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
38. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3276, výmera : 917 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
39. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3423/1, výmera :1051 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
40. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3423/3, výmera : 386 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
41. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3537/3, výmera : 608 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
42. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 3537/4, výmera : 607 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
43. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3791/2, výmera : 1082 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
44. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 3791/3, výmera : 1086 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
45. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 4172, výmera : 4466 m2,spoluvlastnícky podiel 18/5760
46. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

458

Obchodný vestník 80/2022

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4220, výmera : 1399 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4696, výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4697, výmera : 2200 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4698, výmera : 1170 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 5331, výmera : 3511 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7601/46, výmera : 3789 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7601/72, výmera : 3908 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7620/299, výmera : 2275 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1423; parc. KN E č. 763, výmera : 3254 m2, spoluvlastnícky podiel 1/20;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 501; parc. KN E č. 2702/1, výmera : 325 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 2702/2, výmera : 327 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 4474/1, výmera : 2046 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 4474/2, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7601/81, výmera : 3818 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7601/122, výmera : 861 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7606/26, výmera : 4004 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/329, výmera : 178 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/330, výmera : 275 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/332, výmera : 1887 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 348; parc. KN C č. 75/1, výmera : 192 m2, spoluvlastnícky podiel 2/20
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 348; parc. KN C č. 76, výmera : 514 m2, spoluvlastnícky podiel 2/20;
Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
č. 348; postavený na parc. KN C č. 76, súpisné číslo stavby 51, spoluvlastnícky podiel 2/20;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 572/1, výmera : 66 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 572/2, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 573, výmera : 67 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 575, výmera : 570 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40; ,
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/1, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/2, výmera : 200 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
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74. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/3, výmera : 246 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
75. Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
č. 304; postavený na parc. KN C č. 572/1, súpisné číslo stavby 323, spoluvlastnícky podiel 1/40;
76. Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
č. 304; postavený na parc. KN C č. 573, súpisné číslo stavby 324, spoluvlastnícky podiel 1/40;
77. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1588/1, výmera : 73 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
78. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1589/1, výmera : 65 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
79. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1590/1, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
80. Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/48, výmera : 2390 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
81. Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/51, výmera : 3 m2, spoluvlastnícky podiel 2100/2671200;
82. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/54, výmera : 160m2, spoluvlastnícky podiel 2100/2671200;
83. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1535; parc. KN E č. 7620/340, výmera : 4235 m2, spoluvlastnícky podiel 4/160;
84. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 338; parc. KN E č. 641, výmera : 1543 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280;
85. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 126; parc. KN E č. 624, výmera : 1313 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
86. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 504; parc. KN E č. 685/2, výmera : 55 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
87. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 504; parc. KN E č. 685/201, výmera : 1492 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
88. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 505; parc. KN E č. 5092/1, výmera : 2570 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
89. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 505; parc. KN E č. 5092/2, výmera : 735 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
90. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 506; parc. KN E č. 2025, výmera : 1427 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
91. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 506; parc. KN E č. 2026, výmera : 2071 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
92. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 683/1, výmera : 38 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
93. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 683/101, výmera : 1233 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
94. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 760, výmera : 3082 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
95. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1014/1, výmera : 1417 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
96. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1014/2, výmera : 1362 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
97. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1256, výmera : 2470 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
98. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1506/1, výmera : 919 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
99. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1506/2, výmera : 4 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
100.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1629/1, výmera : 692 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
101.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1629/101, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
102.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1741, výmera : 3178 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
103.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1954, výmera : 2963 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
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104.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2112, výmera : 3633 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
105.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2346, výmera : 2826 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
106.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2625, výmera : 1793 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
107.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2843, výmera : 1785 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
108.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2920, výmera : 1794 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
109.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3078, výmera : 232 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
110.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3281, výmera : 800 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
111.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3387/1, výmera : 644 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
112.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3387/2, výmera : 791 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
113.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3582, výmera : 1333 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
114.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3600, výmera : 1634 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
115.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3622, výmera : 3621 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
116.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3864/1, výmera : 606 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
117.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3864/2, výmera : 2097 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
118.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3967, výmera : 619 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
119.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4022, výmera : 3249 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
120.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4141, výmera : 4334 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
121.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4217, výmera : 1043 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
122.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4768, výmera : 1210 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
123.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4769, výmera : 1284 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
124.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4770, výmera : 1476 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
125.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4906, výmera : 2155 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
126.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/1, výmera : 1182 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
127.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/2, výmera : 31 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
128.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/3, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
129.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/4, výmera : 1049 m2, spoluvlastnícky podiel
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576/201600;
130.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/5, výmera : 1435 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
131.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5290, výmera : 3485 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
132.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5437, výmera : 3263 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
133.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 701/1, výmera : 1431 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
134.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 701/101, výmera : 5 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
135.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 785/1, výmera : 3494 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
136.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 785/101, výmera : 232 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
137.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 911, výmera : 2582 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
138.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1464, výmera : 2471 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
139.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1672/1, výmera : 935 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
140.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1672/101, výmera : 1068 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
141.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1721, výmera : 3156 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
142.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/1, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
143.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/2, výmera : 2558 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
144.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/3, výmera : 108 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
145.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/4, výmera : 253 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
146.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2019, výmera : 2635 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
147.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2020, výmera : 929 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
148.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2290/1, výmera : 1250 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
149.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2290/2, výmera : 2724 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
150.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2394, výmera : 2798 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
151.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2635/1, výmera : 1163 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
152.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2635/2, výmera : 1163 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
153.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2897/1, výmera : 1607 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
154.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2897/2, výmera : 536 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
155.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2971/1, výmera : 1520 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
156.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2971/2, výmera : 457 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
157.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3126, výmera : 220 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
158.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3296, výmera : 822 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
159.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/1, výmera : 202 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
160.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/101, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
161.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/102, výmera : 70 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
162.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/103, výmera : 249 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
163.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/105, výmera : 5 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
164.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/106, výmera : 97 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
165.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3566, výmera : 1332 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
166.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3694, výmera : 4125 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
167.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3828/1, výmera : 808 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
168.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3828/2, výmera : 1214 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
169.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3924/1, výmera : 2689 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
170.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3924/2, výmera : 611 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
171.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3947, výmera : 621 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
172.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4182, výmera : 4285 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
173.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4252/1, výmera : 1199 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
174.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4500, výmera : 1787 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
175.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4780, výmera : 1292 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
176.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4781, výmera : 1384 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
,
177.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4782, výmera : 1833 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
178.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4910/1, výmera : 1454 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
179.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1490/2, výmera : 863 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
180.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4990, výmera : 3564 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
181.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 5227, výmera : 4025 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
182.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 5415, výmera : 3147 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
183.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1282 ; parc. KN E č. 5596, výmera : 5175 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
184.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN C č. 1231/2, výmera : 4759 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
185.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 723, výmera : 22870 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
186.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 900, výmera : 23317 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
187.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 901, výmera : 1084 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
188.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 981, výmera : 404 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
189.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 982, výmera : 2322 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
190.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 983/2, výmera : 670 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
191.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 992/1, výmera : 2105 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
192.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 992/2, výmera : 1149 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
193.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1005, výmera : 5578 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
194.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1078/1, výmera : 2569 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
195.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1078/2, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
196.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1080/1, výmera : 35330 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
197.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1080/3, výmera : 119 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
198.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1144, výmera : 58 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
199.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1147/1, výmera : 1146 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
200.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/1, výmera : 28221 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
201.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/2, výmera : 133 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
202.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/3, výmera : 124 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
203.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/4, výmera : 96 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
204.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/5, výmera : 104 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999 ; ,
205.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/6, výmera : 491 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
206.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1198, výmera : 29347m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
207.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1199, výmera : 1021m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
208.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1200, výmera : 1561 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
209.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1201, výmera : 2197 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
210.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1202, výmera : 2301m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
211.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/1, výmera : 3657 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
212.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/2, výmera : 1829 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
213.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/3, výmera : 1828 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
214.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/4, výmera : 1014 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
215.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1205/1, výmera : 1727 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
216.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1205/2, výmera : 2742 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
217.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1206, výmera : 8919 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
218.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/1, výmera : 1090 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
219.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/2, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
220.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/3, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
221.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/4, výmera : 681 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
222.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/5, výmera : 1638 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
223.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1208/1, výmera : 977 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
224.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1208/2, výmera : 308 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
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225.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1209/1, výmera : 2777 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
226.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1209/2, výmera : 593 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
227.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/1, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
228.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/2, výmera : 938 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
229.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/3, výmera : 936 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
230.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/4, výmera : 2503 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
231.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1211, výmera : 1641 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
232.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1212, výmera : 1646 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
233.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1213, výmera : 3575 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
234.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1214, výmera : 3401 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
235.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1215, výmera : 1515 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
236.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1216, výmera : 1670 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
237.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1217, výmera : 1092 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
238.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1218, výmera : 887 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
239.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1219, výmera : 1023 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
240.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1220, výmera : 1018 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
241.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1221, výmera : 1080 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
242.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1222 výmera : 1693 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
243.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1223, výmera : 1981 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
244.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1224, výmera : 2586 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
245.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1225, výmera : 4267 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
246.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1226, výmera : 1500 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
247.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1227, výmera : 3385 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
248.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1228, výmera : 1898 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
249.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1229, výmera : 1816 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
250.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1230, výmera : 1809 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
251.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1231, výmera : 1797 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
252.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1232, výmera : 3849 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
253.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1233, výmera : 3392 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
254.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1234, výmera : 3363 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
255.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1235, výmera : 2302 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
256.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1237, výmera : 450 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
257.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1238, výmera : 436 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
258.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1241, výmera : 515 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
259.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1242, výmera : 632 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
260.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1245, výmera : 3752 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
261.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1246, výmera : 3910 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
262.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/1, výmera : 5466 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
263.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/2, výmera : 793 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
264.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/3, výmera : 11297 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
265.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1312, výmera : 18405 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999 ; ,
266.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1324, výmera : 13734 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
267.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1461, výmera : 3968 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
268.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1462, výmera : 2313 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
269.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1479, výmera : 518 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
270.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1485, výmera : 1529 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
271.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1486/1, výmera : 17071 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
272.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1486/2, výmera : 1508 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
273.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1487, výmera : 690 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
274.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1488/1, výmera : 22187 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
275.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1488/2, výmera : 5171 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
276.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/1, výmera : 2545 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
277.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/2, výmera : 1652 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
278.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/3, výmera : 62 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
279.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/1, výmera : 1099 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
280.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/2, výmera : 331 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
281.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/3, výmera : 17019 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
282.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast, Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1878, výmera : 165 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
283.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1879, výmera : 3074 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
284.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1880, výmera : 5423 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
285.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2521, výmera : 11502 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
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286.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2522, výmera : 16058 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
287.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2964, výmera : 4102 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
288.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3613, výmera : 6487 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
289.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3614, výmera : 2607 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
290.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3615, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
291.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3616, výmera : 64 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
292.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3617/1, výmera : 2841 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
293.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3617/2, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
294.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3618, výmera : 61 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
295.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4044/1, výmera : 12760 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
296.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4337, výmera : 230 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
297.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4338, výmera : 20250 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
298.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4339, výmera : 4854 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
299.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5442, výmera : 870 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
300.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5443, výmera : 909 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
301.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5444, výmera : 1749 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
302.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5445, výmera : 1824 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
303.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5446, výmera : 24225 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
304.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/1, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
305.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/2, výmera : 704 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
306.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

469

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/3, výmera : 169 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
307.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5448/1, výmera : 114 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
308.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5448/2, výmera : 469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
309.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5454/2, výmera : 70 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
310.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5455, výmera : 520 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
311.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5456, výmera : 475 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
312.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5457, výmera : 874 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
313.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5458, výmera : 656 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
314.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5459, výmera : 667 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
315.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5460/1, výmera : 763 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
316.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5460/2, výmera : 782 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
317.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5461/1, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
318.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5461/2, výmera : 1916 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
319.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5469/1, výmera : 76029 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
320.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5477, výmera : 2366 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
321.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5542/1, výmera : 44240 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
322.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5595/2, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
323.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 1422 ; parc. KN C č. 77/1, výmera : 182 m2, spoluvlastnícky
podiel 1/20 ; ,
324.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 157 ; parc. KN E č. 5605, výmera : 4173 m2, spoluvlastnícky podiel
1732169/9999999999; ,
325.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2209 ; parc. KN E č. 5606/1 , výmera : 3848 m2, spoluvlastnícky podiel
1732169/9999999999; ,
326.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2209 ; parc. KN E č. 5606/2 , výmera : 160 m2, spoluvlastnícky podiel
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1732169/9999999999; ,
327.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2131 ; parc. KN E č. 7620/355 , výmera : 2055 m2, spoluvlastnícky podiel
1008/2136960; ,
328.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2131 ; parc. KN E č. 7620/356 , výmera : 2580 m2, spoluvlastnícky podiel
1008/2136960; ,
329.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 721 , výmera : 1138 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760; ,
330.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 722 , výmera : 1125 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760; ,
331.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 2646/1 , výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel
48/5760; ,
332.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 2646/2, výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760;
,
333.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 789/101, výmera : 123 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
334.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 790/101, výmera : 115 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
335.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1661/101, výmera : 428 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
336.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1661/102, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
337.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1662/101, výmera : 456 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
338.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1662/102, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
339.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2405; parc. KN E č. 574, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky podiel
1/40; ,
340.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 803/1, výmera : 1762 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
341.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 1493/3, výmera : 1009 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
342.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 1682/3, výmera : 508 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
343.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 2239/1, výmera : 1903 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
344.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/31, výmera : 3778 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
345.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/119, výmera : 193 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
346.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/125, výmera : 421 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
347.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/126, výmera : 1756 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
348.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7606/36, výmera : 3584 m2, spoluvlastnícky podiel 4/160; ,
349.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1841/1, výmera : 3168 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
350.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1841/2, výmera : 135 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
351.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1842/1, výmera : 2790 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
352.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1842/2, výmera : 122 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
353.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 2627, výmera : 1998 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
354.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 3736, výmera : 3647 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
355.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 3737, výmera : 3667 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
356.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2467 ; parc. KN E č. 1682/301, výmera : 836 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
357.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1655 ; parc. KN E č. 730, výmera : 1724 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
358.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1655 ; parc. KN E č. 731, výmera : 1710 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
359.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 789/1, výmera : 1514 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
360.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 790/1, výmera : 1634 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
361.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 960, výmera : 1178 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
362.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 961, výmera : 1487 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
363.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1178/1, výmera : 434 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
364.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1179/1, výmera : 476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
365.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1281, výmera : 971 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
366.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1282, výmera : 1169 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
367.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1661/1, výmera : 476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
368.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1662/1, výmera : 586 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
369.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1767, výmera : 1387 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
370.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1768, výmera : 1360 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
371.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1899, výmera : 1481 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
372.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1900, výmera : 1379 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
373.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2039, výmera : 1206 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
374.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2040, výmera : 665 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
375.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2041, výmera : 626 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
376.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2042, výmera : 1217 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
377.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2235, výmera : 1879 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
378.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2236, výmera : 1783 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
379.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2412, výmera : 2682 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
380.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2590, výmera : 1398 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
381.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2591, výmera : 799 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
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382.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2680, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
383.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2681, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
384.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2755, výmera : 1064 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
385.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2756, výmera : 1137 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
386.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2978, výmera : 1989 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
387.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3035, výmera : 217 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
388.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3036, výmera : 128 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
389.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3199, výmera : 837 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
390.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3398/1, výmera : 454 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
391.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3398/2, výmera : 306 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
392.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3399/1, výmera : 442 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
393.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3399/2, výmera : 293 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
394.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3590, výmera : 1476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
395.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3592, výmera : 1598 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
396.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3659, výmera : 3315 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
397.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3809, výmera : 1011 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
398.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3810, výmera : 1055 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
399.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3906, výmera : 1667 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
400.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3907, výmera : 1848 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
401.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4091/1, výmera : 2256 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
402.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4091/2, výmera : 460 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
403.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4092, výmera : 2109 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
404.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4289, výmera : 1500 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
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405.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4810, výmera : 384 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
406.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4811, výmera : 416 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
407.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4812, výmera : 886 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
408.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4813, výmera : 940 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280;
súpisová hodnota majetku 23,97
409.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4814, výmera : 419 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
410.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4815, výmera : 389 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
411.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4949, výmera : 997 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
412.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4950, výmera : 1162 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
413.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5106, výmera : 1706 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
414.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5107, výmera : 1979 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
415.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5204 výmera : 1880 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
416.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5205, výmera : 1653 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
417.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5370, výmera : 1789 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
418.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5371, výmera : 1682 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
419.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 838, výmera : 2368 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
420.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 839, výmera : 1212 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
421.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1006, výmera : 2576 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
422.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1292, výmera : 2229 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
423.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1494, výmera : 2091 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
424.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1678/1, výmera : 951 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
425.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1678/101, výmera : 1075 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
426.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1792, výmera : 3322 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
427.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1925, výmera : 3132 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
428.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/1, výmera : 1812 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
429.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/2, výmera : 309 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
430.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/3, výmera : 1541 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
431.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2267, výmera : 3808 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
432.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2353, výmera : 2789 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
433.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2644, výmera : 2272 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
434.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2657, výmera : 757 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
435.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2732, výmera : 1996 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
436.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3004/1, výmera : 2056 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
437.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3079, výmera : 230 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
438.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3216/1, výmera : 628 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
439.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3216/2, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
440.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3379 , výmera : 1581 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
441.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3527/1, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
442.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3527/2, výmera : 666 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
443.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3646, výmera : 3932 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
444.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3814/1, výmera : 1152 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
445.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3814/2, výmera : 1170 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
446.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3911/1, výmera : 2705 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
447.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3911/2, výmera : 485 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
448.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4078/1, výmera : 2351 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
449.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4078/2, výmera : 2229 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
450.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4267, výmera : 839 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
451.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4268, výmera : 579 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
452.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4460, výmera : 1564 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
453.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4609, výmera : 1703 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
454.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4610, výmera : 2516 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
455.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4963/1, výmera : 1540 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
456.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4963/2, výmera : 770 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
457.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/1, výmera : 1178 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
458.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/2, výmera : 536 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
459.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/3, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
460.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/4, výmera : 1650 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
461.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5210, výmera : 3556 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
462.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5394, výmera : 3279 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
463.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 915, výmera : 1297 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
464.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 916, výmera : 1576 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
465.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/1, výmera : 1094 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
466.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/2, výmera : 548 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
467.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/3, výmera : 634 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
468.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/4, výmera : 569 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
469.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/5, výmera : 96 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
470.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1475, výmera : 1156 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
471.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1476, výmera : 1093 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
472.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1588/101, výmera : 9 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
473.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1588/102, výmera : 45 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
474.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1589/101, výmera : 112 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
475.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1589/102, výmera : 44 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
476.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1590/101, výmera : 568 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
477.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1702, výmera : 2880 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
478.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1982, výmera : 3567 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
479.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1983, výmera : 1774 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
480.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1984, výmera : 1711 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
481.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2179/1, výmera : 1459 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
482.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2179/2, výmera : 640 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
483.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2180/1, výmera : 1384 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
484.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2180/2, výmera : 590 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
485.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2399, výmera : 1523 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
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486.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2400, výmera : 1363 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
487.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2781, výmera : 1970 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
488.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2782, výmera : 2057 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
489.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2977, výmera : 2131 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
490.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3291, výmera : 440 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
491.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3292, výmera : 460 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
492.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3293, výmera : 857 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
493.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3373, výmera : 780 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
494.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3374, výmera : 762 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
495.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3562, výmera : 656 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
496.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3563, výmera : 672 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
497.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3830/1, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
498.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3830/2, výmera : 643 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
499.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3831/1, výmera : 422 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
500.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3831/2, výmera : 643 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
501.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3926, výmera : 3254 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
502.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3927, výmera : 1636 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
503.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3928, výmera : 1598 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
504.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4152/1, výmera : 1218 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
505.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4152/2, výmera : 1012 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
506.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4153/1, výmera : 1321 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
507.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4153/2, výmera : 974 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
508.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4154/1, výmera : 2809 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
509.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4154/2, výmera : 1670 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
510.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4211, výmera : 1445 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
511.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4212, výmera : 620 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
512.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4213, výmera : 691 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
513.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4495, výmera : 1597 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
514.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4589, výmera : 1788 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
515.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4590, výmera : 2255 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
516.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4591, výmera : 1443 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
517.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4592, výmera : 916 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
518.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4593, výmera : 795 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
519.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4594, výmera : 1231 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
520.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4868, výmera : 1201 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
521.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4869, výmera : 1181 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
522.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4870, výmera : 2045 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
523.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5064/1, výmera : 381 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
524.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5064/2, výmera : 1463 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
525.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5065/1, výmera : 450 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
526.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5065/2, výmera : 1471 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
527.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5066/1, výmera : 943 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
528.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5066/2, výmera : 3047 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
529.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5150, výmera : 3660 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
530.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5151, výmera : 1847 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
531.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5152, výmera : 1793 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
532.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5339, výmera : 2770 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
533.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5340, výmera : 1578 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
534.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5341, výmera : 1473 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
535.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1078/101, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
536.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1080/101, výmera : 267 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
537.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1147/2, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
538.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1147/3, výmera : 266 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
539.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1488/101, výmera : 55 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
540.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5469/2, výmera : 22408 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
541.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5469/3, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
542.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5470/1, výmera : 943 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
543.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5470/2, výmera : 498 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
544.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5471, výmera : 1233 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
545.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5472, výmera : 5475 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
546.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5473, výmera : 1201 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
547.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5474, výmera : 1217 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
548.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5475, výmera : 2435 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
549.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5476, výmera : 2302 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
550.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5478, výmera : 10632 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
551.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5479/1, výmera : 13767 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
552.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5479/2, výmera : 4 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
553.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/1, výmera : 1241 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
554.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/2, výmera : 331 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
555.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/3, výmera : 855 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
556.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/1, výmera : 1564 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
557.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/2, výmera : 1246 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
558.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/3, výmera : 313 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
559.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5501/1, výmera : 1941 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
560.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5501/2, výmera : 3044 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
561.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5502/1, výmera : 814 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
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562.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5502/2, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
563.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5503, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
564.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5508, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
565.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5509, výmera : 417 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
566.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5510, výmera : 1034 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
567.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5511, výmera : 2312 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
568.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5512/1, výmera : 60 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
569.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5512/2, výmera : 9672 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
570.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5513, výmera : 142 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
571.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5514, výmera : 119 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
572.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5515, výmera : 144 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
573.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5516, výmera : 147 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
574.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5517, výmera : 310 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
575.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5518/1, výmera : 135 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
576.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5518/2, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
577.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/1, výmera : 77 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
578.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/2, výmera : 72 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
579.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/3, výmera : 131 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
580.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5520, výmera : 237 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
581.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5521, výmera : 1965 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
582.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5522, výmera : 1051 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
583.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/1, výmera : 1059 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
584.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/2, výmera : 1060 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
585.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/3, výmera : 1060 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
586.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5524, výmera : 269 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
587.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5525, výmera : 154 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
588.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5526, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
589.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5527, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
590.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5529, výmera : 121 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
591.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5541/1, výmera : 95599 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
592.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5541/2, výmera : 61 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
593.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5542/2, výmera : 1462 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
594.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5545/1, výmera : 11748 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
595.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5545/2, výmera : 667 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
596.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/1, výmera : 4631 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
597.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/2, výmera : 32737 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
598.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/3, výmera : 687 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
599.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5549, výmera : 73406 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
600.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5550, výmera : 3146 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
601.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/1, výmera : 11130 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
602.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/2, výmera : 2973 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
603.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/3, výmera : 6434 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
604.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5553/2, výmera : 222 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
605.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5554/2, výmera : 169 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
606.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5555/2, výmera : 73 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
607.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5555/4, výmera : 46 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
608.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5556/1, výmera : 193 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
609.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5557/1, výmera : 423 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
610.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/1, výmera : 1617 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
611.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/3, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
612.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/4, výmera : 170 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
613.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5559, výmera : 6941 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
614.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5560/1, výmera : 5948 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
615.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5560/2 výmera : 321 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
616.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5561/1, výmera : 4081 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
617.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5561/2, výmera : 75 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
618.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5562, výmera : 3520 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
619.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/1, výmera : 4971 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
620.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/2, výmera : 2019 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
621.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/3, výmera : 820 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
622.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5564/1, výmera : 11583 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
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623.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5564/2, výmera : 116 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
624.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/1, výmera : 16529 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
625.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/2, výmera : 548 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
626.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/3, výmera : 1255 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
627.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/1, výmera : 2552 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
628.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/2, výmera : 3710 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
629.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/3, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
630.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/4, výmera : 1010 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
631.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5586/1, výmera : 4392 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
632.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5586/2, výmera : 1332 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
633.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5587/1, výmera : 7579 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
634.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5587/2, výmera : 72 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
635.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5588/1, výmera : 1913 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
636.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5588/2, výmera : 3618 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
637.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5590, výmera : 1247 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
638.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5591, výmera : 1587 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
639.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5593/1, výmera : 1266 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
640.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5593/2, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
641.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5594/1, výmera : 1909 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
642.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5594/2, výmera : 469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
643.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5595/1, výmera : 4733 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
644.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5597, výmera : 1786 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
645.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5598, výmera : 2409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
646.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/1, výmera : 1539 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
647.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/2, výmera : 1537 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
648.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/3, výmera : 3078 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
649.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/2, výmera : 1537 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
650.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5600/1, výmera : 2596 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
651.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5600/2, výmera : 1039 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
652.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5601/1, výmera : 2255 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
653.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5601/2, výmera : 301 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
654.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5602, výmera : 1584 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
655.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5603/1, výmera : 758 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
656.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5603/2, výmera : 758 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
657.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5608/1, výmera : 2147 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
658.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5608/2, výmera : 99 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
659.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5609/1, výmera : 2157 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
660.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5609/2, výmera : 203 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
661.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5610/1, výmera : 4015 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
662.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5610/2, výmera : 248 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
663.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5611/1, výmera : 2763 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
664.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5611/2, výmera : 1853 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
665.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/1, výmera : 2114 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
666.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/2, výmera : 1211 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
667.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/3, výmera : 229 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
668.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/4, výmera : 223 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
669.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/1, výmera : 1929 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
670.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/2, výmera : 1760 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
671.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/3, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
672.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5614/1, výmera : 2469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
673.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5614/2, výmera : 2469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
674.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5848/52, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
675.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/55, výmera : 125 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
676.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/59, výmera : 142 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
677.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/62, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
678.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/66, výmera : 130 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
679.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/68, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
680.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/71, výmera : 129 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
681.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/74, výmera : 106 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
682.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5862/2, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
683.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5866/5, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
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684.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5866/6, výmera : 49 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
685.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/291, výmera : 41 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
686.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/430, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
687.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/431, výmera : 412 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
688.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/432, výmera : 398 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
689.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/433, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
690.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/434, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
691.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/435, výmera : 358 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
692.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/436, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
693.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/437, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
694.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/438, výmera : 371 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
695.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/439, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
696.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/440, výmera : 395 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
697.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/441, výmera : 338 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
698.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/442, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
699.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/443, výmera : 337 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
700.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/444, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
701.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/445, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
702.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/446, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
703.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/447, výmera : 339 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
704.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/448, výmera : 330 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
705.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/449, výmera : 322 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
706.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/450, výmera : 267 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
707.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/451, výmera : 252 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
708.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/451, výmera : 252 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
709.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/452, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
710.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/453, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
711.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/454, výmera : 338 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
712.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/455, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
713.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/456, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
714.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/457, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
715.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/458, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
716.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/459, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
717.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/460, výmera : 346 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
718.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/461, výmera : 350 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
719.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/462, výmera : 358 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
720.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/463, výmera : 385 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
721.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/464, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
722.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/465, výmera : 479 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
723.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/466, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
724.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/467, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
725.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/468, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
726.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/469, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
727.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/470, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
728.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/471, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
729.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/472, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
730.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/473, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
731.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/474, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
732.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/475, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
733.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/476, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
734.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/477, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
735.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/478, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
736.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/479, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
737.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/480, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
738.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/481, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
739.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/482, výmera : 432 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
740.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/483, výmera : 379 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
741.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/484, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
742.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/485, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
743.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/486, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
744.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/487, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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745.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/488, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
746.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/489, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
747.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/490, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
748.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/491, výmera : 348 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
749.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/492, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
750.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/493, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
751.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/494, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
752.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/494, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
753.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/495, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
754.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/496, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
755.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/497, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
756.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/498, výmera : 305 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
757.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/499, výmera : 341 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
758.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/500, výmera : 329 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
759.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/501, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
760.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/502, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
761.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/503, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
762.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/504, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
763.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/505, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
764.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/506, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
765.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/507, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
766.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/508, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
767.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/509, výmera : 347 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
768.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/510, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
769.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/511, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
770.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/512, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
771.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/513, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
772.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/514, výmera : 391 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
773.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/515, výmera : 383 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
774.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/516, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
775.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/517, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
776.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/518, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
777.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/519, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
778.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/520, výmera : 381 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
779.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/521, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
780.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/522, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
781.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/523, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
782.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/524, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
783.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/525, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
784.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/526, výmera : 349 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
785.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/527, výmera : 371 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
786.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/528, výmera : 365 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
787.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/529, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
788.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/530, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
789.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/531, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
790.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/532, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
791.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/533, výmera : 306 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
792.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/534, výmera : 327 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
793.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/535, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
794.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/536, výmera : 416 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
795.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/537, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
796.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/538, výmera : 410 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
797.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/539, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
798.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/540, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
799.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/541, výmera : 339 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
800.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/542, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
801.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/543, výmera : 345 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
802.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/544, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
803.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/545, výmera : 369 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
804.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/546, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
805.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/547, výmera : 543 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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806.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/548, výmera : 532 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
807.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/549, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
808.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/550, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
809.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/551, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
810.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/552, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
811.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/553, výmera : 369 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
812.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/554, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
813.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/555, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
814.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/556, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
815.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/557, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
816.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/558, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
817.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/559, výmera : 406 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
818.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/560, výmera : 387 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
819.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/561, výmera : 406 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
820.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/562, výmera : 478 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
821.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/563, výmera : 499 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
822.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/564, výmera : 459 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
823.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/565, výmera : 434 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
824.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/566, výmera : 431 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
825.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/567, výmera : 384 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
826.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/568, výmera : 431 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
827.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/569, výmera : 407 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
828.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/570, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
829.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/571, výmera : 414 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
830.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/572, výmera : 390 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
831.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/573, výmera : 418 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
832.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/574, výmera : 579 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
833.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/575, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
834.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/576, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
835.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/577, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
836.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/578, výmera : 383 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
837.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/579, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
838.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/580, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
839.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/581, výmera : 325 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
840.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/582, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
841.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/583, výmera : 379 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
842.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/584, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
843.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/585, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
844.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/586, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
845.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/587, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
846.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/588, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
847.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/589, výmera : 547 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
848.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/590, výmera : 137 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
849.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/591, výmera : 156 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
850.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/592, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
851.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/593, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
852.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/594, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
853.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/595, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
854.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/596, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
855.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/597, výmera : 343 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
856.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/598, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
857.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/599, výmera : 238 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
858.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/600, výmera : 235 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
859.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/601, výmera : 226 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
860.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/602, výmera : 186 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
861.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/603, výmera : 148 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
862.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/604, výmera : 104 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
863.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/605, výmera : 249 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
864.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/606, výmera : 212 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
865.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/607, výmera : 216 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
866.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/608, výmera : 330 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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867.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/609, výmera : 207 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
868.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/610, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
869.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/611, výmera : 166 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
870.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/612, výmera : 128 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
871.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/613, výmera : 76 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
872.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/614, výmera : 166 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
873.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/615, výmera : 141 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
874.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/616, výmera : 32 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
875.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/617, výmera : 37 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
876.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/618, výmera : 34 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
877.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/619, výmera : 36 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
878.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/620, výmera : 7 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
879.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/621, výmera : 952 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
880.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/622, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
881.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/623, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
882.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/624, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
883.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/625, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
884.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/626, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
885.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/627, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
886.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/628, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
887.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/629, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
888.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/630, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
889.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/631, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
890.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/632, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
891.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/633, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
892.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/634, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
893.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/635, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
894.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/636, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
895.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/637, výmera : 56 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
896.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/638, výmera : 32 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
897.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/639, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
898.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/640, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
899.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/641, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
900.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/642, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
901.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/643, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
902.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/644, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
903.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/645, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
904.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/646, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
905.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/647, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
906.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/648, výmera : 47 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
907.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/649, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
908.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/650, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
909.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/651, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
910.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/652, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
911.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/653, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
912.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/654, výmera : 54 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
913.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/655, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
914.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/656, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
915.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/657, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
916.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/658, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
917.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/659, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
918.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/660, výmera : 36 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
919.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/661, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
920.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/662, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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921.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/663, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
922.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/664, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
923.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/665, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
924.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/666, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
925.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/667, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
926.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/668, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
927.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/669, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
928.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/670, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
929.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/671, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
930.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/672, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
931.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/673, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
932.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/674, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
933.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/675, výmera : 47 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
934.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/676, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
935.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/677, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
936.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/678, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
937.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/679, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
938.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/680, výmera : 43 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
939.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/681, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
940.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/682, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
941.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/683, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
942.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/684, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
943.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/685, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
944.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/686, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
945.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/687, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
946.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/688, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
947.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/689, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
948.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/690, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
949.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/692, výmera : 35 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
950.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/693, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
951.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/694, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
952.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/695, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
953.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/696, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
954.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/697, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
955.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/698, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
956.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/699, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
957.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/700, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
958.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/701, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
959.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/702, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
960.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/703, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
961.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/704, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
962.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/705, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
963.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/706, výmera : 33 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
964.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/707, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
965.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/708, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
966.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/709, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
967.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/710, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
968.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/711, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
969.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/712, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
970.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/713, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
971.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/715, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
972.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/716, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
973.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/718, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
974.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/719, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
975.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/720, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
976.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/722, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
977.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/723, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
978.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/724, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
979.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
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katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/727, výmera : 33 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
980.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/728, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
981.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/729, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
982.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/730, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
983.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/731, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
984.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/732, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
985.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/733, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
986.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/734, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
987.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/735, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
988.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/736, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
989.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/737, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
990.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/738, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
991.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/739, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
992.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/740, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
993.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/741, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
994.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/742, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
995.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/743, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
996.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/744, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
997.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/745, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
998.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/746, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
999.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/747, výmera : 48 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1000.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/748, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1001.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/749, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1002.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/750, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1003.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/751, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1004.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/752, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1005.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/753, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1006.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/754, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1007.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/755, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1008.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/756, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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1009.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/757, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1010.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/758, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1011.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/759, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1012.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/760, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1013.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/761, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1014.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/762, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1015.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/763, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1016.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/764, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1017.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/765, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1018.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/766, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1019.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/767, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1020.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/850, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1021.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/851, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1022.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/852, výmera : 15 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1023.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/853, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1024.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/854, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1025.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/855, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1026.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/856, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1027.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/857, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1028.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/858, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1029.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/859, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1030.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/860, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1031.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/861, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1032.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/862, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1033.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/863, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1034.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/864, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1035.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/865, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1036.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/866, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1037.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/867, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1038.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/868, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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1039.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/869, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1040.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/870, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1041.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/871, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1042.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/872, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1043.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/873, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1044.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/874, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1045.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/875, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1046.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/876, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1047.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/879, výmera : 11530 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
1048.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/880, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1049.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/909, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1050.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/917, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1051.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/918, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1052.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/921, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1053.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/925, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1054.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/927, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1055.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/981, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1056.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/992, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1057.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/993, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1058.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/996, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1059.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/245, výmera : 291 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1060.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/393, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1061.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/394, výmera : 3 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1062.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/395, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1063.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/396, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1064.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/397, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1065.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/398, výmera : 528 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1066.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/431, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1067.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/432, výmera : 323 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1068.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/436, výmera : 56 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1069.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/437, výmera : 41 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1070.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/476, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1071.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/4, výmera : 1855 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1072.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/6, výmera : 776 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1073.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/7, výmera : 4927 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1074.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7576/2, výmera : 9024 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; €
1075.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7577, výmera : 28722 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1076.
Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7578, výmera : 386 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1077.
Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7579, výmera : 616 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1078.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7581/2, výmera : 491 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1079.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/2, výmera : 72345 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1080.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/13, výmera : 206422 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1081.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/14, výmera : 45568 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1082.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7587, výmera : 234 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1083.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7660/7, výmera : 3157 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
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Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty ako súboru nehnuteľných vecí.
Termín a miesto na predkladanie ponúk :
Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu Mgr. Radovan Muzika so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné,
v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 5OdK/124/2019 S1299 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení oznámenia
v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
Bližšie informácie o predávanom majetku poskytne správca na mob.t.č. 0907 945 308 alebo e- mailom :
radovanmuzika@gmail.com
Náležitosti ponuky :
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení celej kúpnej ceny v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN : SK42 1111 0000
0068 5564 1003 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu. Do poznámky uviesť :
Gavaler
Kúpna cena :
V1. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty
predmetu speňaženia. 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.
Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu za účasti dotknutých záujemcov.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca.
Oprávnená osoba má podľa § 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka, právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba predložiť písomne najneskôr
do desať dní od skončenia ponukového konania.
Vyhodnotenie ponukového konania :
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi, že žiada o skrátenie lehoty. Náklady spojené s uzavretím
kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca.
V prípade neúspešnosti ponukového konania, správca v súlade s ust. § 167p zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií , vyhlási druhé kolo ponukového konania. Ak sa nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor
nehnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky , ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho kola ponukového konania najvyššiu ponuku.
AK viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Mgr. Radovan Muzika, správca
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K024742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/229/2021 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/229/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca podstaty dlžníka : Martin Janík, nar.: 9.5.1977, 08001 Prešov v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku Súpisové
číslo 1. a Súpisové číslo 2. zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený
v OV 77/2022 dňa 22.04.2022.
Predmet speňaženia : všeobecná podstata
Súpisové číslo 1.

SUTOS s.r.o., Československej armády 14, 04001 Košice, IČO : 47097922
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reg.:Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. : 32538/V
veľkosť podielu : 100%
Súpisová hodnota : 5000,-€
Súpisové číslo 2. :
514

Jan duo trade s.r.o. Jesenná 22, Košice- mestská časť Staré Mesto 04001, IČO : 50 855
reg. Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. : 41323/V
veľkosť podielu : 100%
Súpisová hodnota : 5000,-€

Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty samostatne verejným ponukovým konaním.
Termín a miesto na predkladanie ponúk :
Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu Mgr. Radovan Muzika so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné,
v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 5OdK/229/2021 S1299 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ “
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení oznámenia
v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
Bližšie informácie o predávanom majetku poskytne správca na mob.t.č. 0907 945 308 alebo e- mailom :
radovanmuzika@gmail.com
Náležitosti ponuky :
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení celej kúpnej ceny v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN : SK42 1111 0000
0068 5564 1003 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu. Do poznámky uviesť : Janik
Kúpna cena :
V 1. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty
predmetu speňaženia. 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.
Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu za účasti dotknutých záujemcov.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca.
Oprávnená osoba má podľa § 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka, právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia ponukového konania. Záujem, o vykúpenie majetku, je oprávnená osoba povinná predložiť písomne
najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
Vyhodnotenie ponukového konania :
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
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vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi, že žiada o skrátenie lehoty. Náklady spojené s uzavretím
kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca.
V prípade neúspešnosti ponukového konania, správca v súlade s ust. § 167p zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií , vyhlási druhé kolo ponukového konania. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takéto hnuteľné vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky , ktorý
ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho kola ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K024743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 250 / 27, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/368/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/368/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Ivan Červeňák, nar. 22.05.1984, Hložská 250/27, 082 32 Svinia, na
majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.11.2021, pod sp. zn.: 3OdK/368/2021
vyhlásený konkurz, v súlade s §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
vyhlasuje:
III. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty, zaradeného vo všeobecnej podstaty
nasledovne:
Typ súpisovej zložky: B/ hnuteľný majetok
1.Súpisová
zložka
majetku:
osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1Z/ACBXEXO1/FM5FM5A40009 , farba šedá metalíza, kategória
M1, rok výroby2008 , VIN:TMBGS61Z282222001, EČ:PO967GT
Popis motorového vozidla: nutná ohliadka- nakoľko auto negarážované, plechy-prahy, zadné dvere, zadný
nárazník – značne skorodované, interiér –poškodené poťahy, s platnou STK a EK do 16.10.2022
Súpisová hodnota majetku: 860 €
Deň a dôvod zapísania majetku: 10.02.2022
majetok vo vlastníctve dlžníka
minimálna kúpna cena: 860 €
Podmienky III. kola verejného ponukového konania :
1/ Návrhy sa podávajú:
poštou alebo osobne do podateľne kancelárie správcu na adresu kancelárie správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke s výrazným označením :
„Verejné ponukové konanie – konkurz– Ivan Červeňák- neotvárať“
do 23. 05. 2022
- Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia a poradovým číslom.
- Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty.
- Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
- Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
- Na obálky, ktoré nebudú riadne označené, správca nebude prihliadať.
2/ Obálka musí obsahovať:
- riadnu identifikáciu hnuteľného majetku, ktorá musí byť zhodná s vyššie uvedeným označením,
- označenie ponúkanej kúpnej ceny, minimálne podľa horeuvedenej minimálnej kúpnej ceny 860 €
- doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného
alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 týždeň s označením obchodného mena, sídla a IČO;
u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia
OP alebo rodného listu,
- doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v hodnote 100 % ponúknutej kúpnej ceny 860 €.
3/ Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške
860 € na bankový účet správcu – IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835 vedený v ČSOB, a.s. s variabilným
symbolom 33682021
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni
určenom na doručovanie ponúk.
4/ Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet úpadcu.
- Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu.
- V prípade viacerých záujemcov o odkúpenie majetku súčasne má prednosť ponuka záujemcu, ktorá bola
doručená správcovi skôr.
5/ Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať po dohode s dlžníkom Ivanom Červeňákom na tel.
0903982900 p. Kleinová , ktorý je povinný poskytnúť súčinnosť, a je s tým plne uzrozumený . Otváranie
obálok s cenovými ponukami sa uskutoční zo strany správcu v kancelárii dňa 25.05.2022.
6/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov
ponukového konania do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Zároveň víťazovi v lehote 5 dní prepošle alebo podľa
požiadavky záujemcu /víťazného/ osobne odovzdá návrh kúpnej zmluvy
- V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu kúpnej ceny.
- V prípade, ak záujemca neuzatvorí bez riadne preukázaného dôvodu so správcom predloženú/preposlanú/
kúpnu zmluvu a to v lehote do 5 dní odo dňa doručenia úspešného vyhodnotenia ponuky prepadne uhradená
zábezpeka v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Stela Wildeová
správca

K024744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 7 / 6, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/20/2022 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/20/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 3OdK/20/2022
JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Maľar, nar. 08.01.1993 , Lesná 7/6, 067 61
Stakčín, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jozef Maľar, s miestom podnikania Lesná 7/6,
067 61 Stakčín, IČO: 51644819 v zmysle ustanovenia §167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí, vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
som zistila, že dlžník je vlastníkom nasledujúceho majetku:
Typ súpisovej zložky: B/ hnuteľný majetok
1.Súpisová
zložka
majetku:
osobné motorové vozidlo CITROEN C8, farba modrá metalýza, kategória A, rok výroby 2003 VIN:
VF7EB4HBW13059976 EČ: SV089BO
Súpisová hodnota majetku: 480 € / poškodený blok motora, auto bez platnej STK a EK/
Deň a dôvod zapísania majetku: 19. 04. 2022
majetok vo vlastníctve dlžníka
Zároveň správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku Dlžníka,
oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Stela Wildeová, správca
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K024745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 7 / 6, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/20/2022 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/20/2022
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka 3OdK/20/2022
V konkurze dlžníka: Jozef Maľar, nar. 08.01.1993 , Lesná 7/6, 067 61 Stakčín, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Maľar, s miestom podnikania Lesná 7/6, 067 61 Stakčín, IČO: 51644819 na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K024746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 603 / 7, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/3/2022 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/3/2022
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Mareka Ferenca, vedenej pod značkou 3OdS/3/2022
S1624, týmto ako ustanovený správca v súlade s § 168d zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamujem, že
som zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov
podľa návrhu splátkového kalendára je: 100 %.
POUČENIE: Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu.
V Prešove 22.04.2022
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca
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K024747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 517, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/33/2022-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/33/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka: Jozef Kroka, nar. 17.12.1985, trvale bytom 094 35 Soľ 517 som postupom podľa § 166i ods.
1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok. Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K024748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kaliáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 361/72, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/87/2022 -S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/87/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kaliáš, nar. 31.12.1988, trvale bytom Cintorínska
361/72 Vranov nad Topľou – Čemerné , týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
2OdK/87/2022 S1344 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 9.00 –12.00 hod , 13.00 – 16.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915858289, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
cerevkaemil86@gmail.com

K024749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kaliáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 361/72, 093 03 Vranov nad Topľou -Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/87/2022-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/87/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
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Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed.

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Štefan Kaliáš, nar. 31.12.1988, Cintorínska 361/72 ,Vranov nad Topľou - Čemerné , Slovenská
republika (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.:
2OdK/87/2022 zo dňa 14. 4. 2022,bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a za správcu konkurznej podstaty
majetku úpadcu bol ustanovený Ing. Emil Čerevka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.:OV 77/2022 zo dňa 22.04.2022.
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According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no.2OdK/87/2022, dated on 14.04.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: Štefan
Kaliáš, nar. 31.12.1988, Cintorínska 361/72, Vranov nad Topľou - Čemerné , Slovenská republika , Slovak
Republic and the trustee Ing.Emil Čerevka was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 77/2022 dated on
22.04.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Ing. Emil
Čerevka, Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov Slovenská republika, sp.zn.:
2OdK/87/2022.doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na
súde.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka
sa
uplatňuje
v
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

mene

EUR.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Emil Čerevka,
Námestie slobody13/25, 066 01 Humenné, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also
to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the proc. no.
2OdK/87/2022. Lodgment of claim via electronic mailbox of the bankruptcy trustee is considered as delivered also
to the court.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
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lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the
court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement
of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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 Regulation of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th May 2015.

Ing. Emil Čerevka, správca / trustee

K024750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kaliáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 361/72, 093 03 Vranov nad Topľou -Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/87/2022 - S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/87/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
číslo konania: 2OdK/87/2022
Ing. Emil Čerevka, správca konkurznej podstaty dlžníka ,Štefan Kaliáš, nar. 31.12.1988, trvale bytom Cintorínska
361/72 Vranov nad Topľou – Čemerné 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
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na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia nasledovne:
IBAN: SK1983300000002901707221
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: Jozef Kroka popretie pohľadávky 2OdK/87/2022
Poučenie:
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.
Ing. Emil Čerevka, správca
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K024751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rakaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 18/145, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/349/2021 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/349/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.10.2021, č.k. 5OdK/349/2021-16 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Rakaš, nar. 28.10.1985, trvale bytom M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany,
a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01
Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 213/2021
zo dňa 05.11.2021 pod podaním „K058578“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a
vykonateľnosť dňa 06.11.2021.

Týmto ako správa dlžníka Peter Rakaš, nar. 28.10.1985, trvale bytom M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské
Michaľany oznamujem veriteľom dlžníka, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil majetok dlžníka s výnimkou
unimobunky, na ktorú si dlžník v tlačive „Zoznam majetku dlžníka“ zo dňa 26.09.2021 uplatnil nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia. Unimobunky nemá hodnotu vyššiu ako 10.000,- eur a z uvedeného dôvodu nebola zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej hodnoty.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Rakaš, nar.
28.10.1985, trvale bytom M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov 29.10.2021,
č.k. 5OdK/349/2021-16 na majetok dlžníka: Peter Rakaš, nar. 28.10.1985, trvale bytom M. R. Štefánika 145/18,
082 22 Šarišské Michaľany z r u š u j e.

V Starej Ľubovni, dňa 25.04.2022

JUDr. Gábor Száraz, správca

K024752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 154, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/426/2021 S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/426/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.12.2021, č.k. 3OdK/426/2021-18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, trvale bytom 059 76 Stráne pod Tatrami 154, a do funkcie správcu
bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 240/2021 zo dňa 15.12.2021 pod
podaním „K068184“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16.12.2021.

Týmto ako správa dlžníka Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, trvale bytom 059 76 Stráne pod Tatrami 154oznamujem
veriteľom dlžníka, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil majetok dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lukáš Mirga, nar.
07.07.1986, trvale bytom 059 76 Stráne pod Tatrami 154 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov 08.12.2021,
č.k. 3OdK/426/2021-18 na majetok dlžníka: Lukáš Mirga, nar. 07.07.1986, trvale bytom 059 76 Stráne pod
Tatrami 154 z r u š u j e.

V Starej Ľubovni, dňa 25.04.2022

JUDr. Gábor Száraz, správca

K024753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 8/1609, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/286/2021 S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.12.2021, č.k. 2OdK/286/2021-19 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Adriana Tokárová, nar. 09.03.1977, trvale bytom Palárikova 1609/8, 069 01 Snina, a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 240/2021 zo dňa
15.12.2021 pod podaním „K068193“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
16.12.2021.

Týmto ako správa dlžníka Adriana Tokárová, nar. 09.03.1977, trvale bytom Palárikova 1609/8, 069 01 Snina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

517

Obchodný vestník 80/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2022

oznamujem veriteľom dlžníka, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil majetok dlžníka s výnimkou bytu č. 3,
vchod: 1, 2.p. bytového domu súpisné číslo 1609 postaveného na parcele č. 5066/81 zapísaného na LV č. 5725,
kat. územia Snina, na ul. Palárikova 8, 069 01 Snina, ktorý vlastní dlžníčka spolu so svojim manželom a tvorí
BSM manželov. Dlžníčka na byt spolu s podielom na pozemku pod bytovým domom v tlačive „Zoznam majetku
dlžníka“ zo dňa 21.09.2021 si uplatnila nepostihnuteľnú hodnotu obydlia a hodnotu určila na sumu 10.000,- eur.
Správca v publikácii publikovanom v Obchodnom vestníku č. 21/2022 dňa 01.02.2022 pod podaním „K006590“
vyzval veriteľov dlžníčky, aby zložili na účet správcu 300,- eur na zistenie hodnoty bytu a podielu na pozemku
alebo aby doručili správcovi znalecký posudok na byt a podiel na pozemku. Veritelia v lehote 30 dní nezložili na
účet správcu 300,- eur na zistenie hodnoty bytu a podielu na pozemku a ani nedoručili správcovi znalecký
posudok. Z uvedeného dôvodu správca nezapísal do súpisu majetku všeobecnej podstaty predmetný byt
s podielom na pozemku pod bytovým domom.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Adriana Tokárová,
nar. 09.03.1977, trvale bytom Palárikova 1609/8, 069 01 Snina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov
208.12.2021, č.k. 2OdK/286/2021-19 na majetok dlžníka: Adriana Tokárová, nar. 09.03.1977, trvale bytom
Palárikova 1609/8, 069 01 Snina z r u š u j e.

V Starej Ľubovni, dňa 25.04.2022

JUDr. Gábor Száraz, správca

K024754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 169, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/402/2021 S 1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/402/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.11.2021, č.k. 5OdK/402/2021-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Mucha, nar. 05.03.1974, trvale bytom 093 01 Čičava 169, a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 232/2021 zo dňa 03.12.2021 pod
podaním „K065553“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04.12.2021.

Týmto ako správa dlžníka Ján Mucha, nar. 05.03.1974, trvale bytom 093 01 Čičava 169 oznamujem veriteľom
dlžníka, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil majetok dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Mucha, nar.
05.03.1974, trvale bytom 093 01 Čičava 169 sa končí 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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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov
208.12.2021, č.k. 5OdK/402/2021-17 na majetok dlžníka: Ján Mucha, nar. 05.03.1974, trvale bytom 093 01
Čičava 169 z r u š u j e.

V Starej Ľubovni, dňa 25.04.2022

JUDr. Gábor Száraz, správca

K024755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 102, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/123/2022 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/123/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Helena Čonková, nar.
22.03.1951, Okružná 102, 059 34 Spišská Teplica, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v Humennom denne v úradných
hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K024756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 102, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/123/2022 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/123/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Helena Čonková, nar.
22.03.1951, Okružná 102, 059 34 Spišská Teplica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok následovne: peňažný ústav: ČSOB, a. s.; číslo účtu: 4029909240/7500; IBAN: SK56 7500 0000 0040
2990 9240, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa: 3OdK/123/2022popretie pohľadávky.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Daňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie československej armády 660/26, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2022 S 1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Moniky Daňovej, nar. 14.04.1968, bytom Námestie
československej armády 660/26, 086 33 Zborov, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo
elektronicky na adrese spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K024758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Daňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie československej armády 660/26, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2022 S 1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Moniky Daňovej, nar. 14.04.1968, bytom 086 33 Zborov, Námestie
československej armády 660/26, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
5OdK/97/2022, v súlade s ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B
SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,. Popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia
350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca
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K024759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Daňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie československej armády 660/26, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2022 S 1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2022
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 Monika Daňová, nar.
14.04.1968, bytom 086 33 Zborov, Námestie československej armýdy 660/26 , oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka : 5OdK/97/2022 zo dňa 28.03.2022 v
Obchodnom vestníku č. 65/2022 dňa 04.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír
Babin.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Monika Daňová, nar. 14.04.1968, bytom 086 33 Zborov, Námestie československej armýdy 660/26 ,
,
our
duty
si to inform you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/97/2022 on the 28.03.2022 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 65/2022 from 04.04.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed
JUDr.
Vladimír
Babin
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28
ods.
2
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
3OdK/218/2021Spisová
značka
súdneho
spisu:
3OdK/218/2021
S
1039
Sídlo
správcu:
Príslušný
konkurzný
súd:
Okresný
súd
Prešov
1
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Deň
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22.09.2021Konkurzy
a
reštrukturalizácieObchodný
vestník
182/2021
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the
application
to
the
court
(§
28
sec.
2
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy
(§
28
ods.
3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
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satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied 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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.
4
ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec.
4
BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate
(§
28
ods.
8
ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28
sec.
8
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence

K024760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 629, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2022 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Mareka Huňáka, anr. 17.11.1994, 094 35 Čaklov 629, v konkurznej veci
evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/89/2022, v súlade s ust. 32 ods. 7 písm. b Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu pri
popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894 0018 vedený v Uniredit
Bank Czech republic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca
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K024761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 629, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2022 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Mareka Huňáka, anr. 17.11.1994, bytom Čaklov 629,
094 35 Čaklov, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok
až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese
spravca.babin@gmail.com.
JUDr. Vladimír Babin, správca

K024762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Huňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 629, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/89/2022 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/89/2022
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 Mareka Huňáka, nar.
17.11.1994,
bytom
Čaklov
629,
094
35
Čaklov
,
oznamujem,
že
na
majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka : 5OdK/89/2022 zo dňa 23.03.2022 v
Obchodnom vestníku č. 61/2022 dňa 29.03.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír
Babin.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Marek
Huňák,
nar.
17.11.1994,
094
35
Čaklov
629
,
our
duty
si to inform you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/89/2022 on the 23..03.2022 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 61/2022 from 29.03.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed
JUDr.
Vladimír
Babin
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).
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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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28
ods.
2
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
3OdK/218/2021Spisová
značka
súdneho
spisu:
3OdK/218/2021
S
1039
Sídlo
správcu:
Príslušný
konkurzný
súd:
Okresný
súd
Prešov
1
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a
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the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the
application
to
the
court
(§
28
sec.
2
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy
(§
28
ods.
3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied 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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.
4
ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec.
4
BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate
(§
28
ods.
8
ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28
sec.
8
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
2
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name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim,
f)
signature
(§
29
sec.
1
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje
(§
29
ods.
6
ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku
(§
29
ods.
8
ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing
them
in
the
Commercial
report
(§
29
sec.
8
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi,
ktorý
o
ňom
upovedomí
dotknuté
osoby
(§
30
ods.
1
ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

K024763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Blackside,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 (ďalej len „zabezpečený veriteľ“)
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Peter Balun, nar. 13.04.1964, bytom Kamenná
12435/13A, 080 01 Prešov (ďalej len „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/48/2016,
správca úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v
súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
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.
V Košiciach, dňa 25.04.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K024764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorínska cesta 1 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu – II. kolo
Vyhlasovateľ JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 ako správca úpadcu: KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 202 967
(ďalej len „Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo ponukového
konania č. 1 na predaj majetku úpadcu, ktorým sú hnuteľné veci úpadcu rozdelené do nižšie uvedených
súborov, pričom predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 97/2021 zo dňa
21.05. 2021 (ďalej len „Hnuteľné veci“).
Hnuteľné veci sa speňažujú ako nižšie uvedené súbory – nie je ich možné nadobudnúť samostatne.
Súbor č. 1 - Nástroje: 37, 40, 41, 43 - 49, 53, 54, 70, 75, 82, 84, 86 - 92, 102, 106 - 113, 116 - 122, 125 - 150,
152, 153, 156, 157, 167 - 169, 178 - 181, 197-224, 226 - 235, 241 - 243, 245 – 257. (ďalej len „Súbor č. 1“)
Súpisová hodnota všetkých uvedených položiek spolu je vo výške 61 171,- EUR;
Súbor č. 2 - Nábytok: 38, 39, 59 - 69, 76 – 81, 93, 105, 124, 158 – 164, 170 - 177, 185 - 192, 225, 236, 237, 240,
244. (ďalej len „Súbor č. 2“) Súpisová hodnota všetkých uvedených položiek spolu je vo výške 2 186,- EUR;
Súbor č. 3 – PC + príslušenstvo: 50 - 52, 56 - 58, 71 - 73, 83, 85, 94 - 100, 123, 151, 154, 166, 182 - 184, 194 196, 238, 239. (ďalej len „Súbor č. 3“) Súpisová hodnota všetkých uvedených položiek spolu je vo výške 4 513,EUR.
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 80% súpisovej hodnoty
hnuteľných veci zaradených do súboru.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová
Ves, s označením čísla ponukového konania a jeho kola, označenie súboru, spisovú značku konkurzu
s označením neotvárať. Príklad označenia obálky: „Ponukové konanie č. 1 – II. kolo, Súbor č. 1,
30K/3/2021 – Neotvárať!“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kubrikova.spravca@gmail.com.
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:
kubrikova.spravca@gmail.com. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K024765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorínska cesta 1 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania č. 2 na predaj majetku úpadcu – II. kolo
Vyhlasovateľ JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 ako správca úpadcu: KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 202 967
(ďalej len „Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo ponukového
konania č. 2 na predaj majetku úpadcu, ktorým sú hnuteľné veci úpadcu uvedené nižšie s tým, že predmetný
súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 97/2021 zo dňa 21.05. 2021 (ďalej len
„Predmet ponuky“).
Hnuteľné veci sa speňažujú samostatne.
Hnuteľné veci
Por.
číslo

Druh

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do
súpisu
súpisu
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 30 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 10 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 30 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa

Približný
Stav
rok výroby

Popis

motorové
vozidlo
IVECO STRALIS AS 440S45
(ťahač)+
technické
55,193
T/P, EURO 5, 10000cm3, 332kW 2012
zhodnotenie pod por.
(451PS), Diesel
č. 193
74

Kompresor

Atlas Copco GA 30 VSD FF,
výkon motora 40hp (29KW), 2008
prevádzkový tlak: 1,28 Mpa

101

Žeriav

mostový, elektrický

príves,

typ

2008

Cargo

Súpisová
hodnota
EUR
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Prívesný vozík

D27.4,
výrobné číslo: 2015
TJ5R2B2X0F1058564

114

Páliaci stroj

typ: CNC OMNICUT PLAZMA

2008

115

Páliaci stroj

typ: STROJ OMNICUT 5000

2004

155

Náves

SCHWARZMULLER SPA 3/EE

2008

Deň vydania: 27.04.2022

úpadcu podľa
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 100 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 50 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
úpadcu podľa
funkčný/opotrebovaný 25 000,00 €
18.5.2021
§67 ods. 1 a)
ZKR
funkčný/opotrebovaný 1 500,00 €

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 80% súpisovej hodnoty
hnuteľných veci zaradených do súboru.
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: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová
Ves, s označením čísla ponukového konania a jeho kola, označenie súboru, spisovú značku konkurzu
s označením „neotvárať“. Príklad označenia obálky: „Ponukové konanie č. 2 – II. kolo, 30K/3/2021 –
Neotvárať!“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kubrikova.spravca@gmail.com.
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:
kubrikova.spravca@gmail.com. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K024766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zatrochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 5, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
Dňa 19.04.2022 sa konala dražba majetku úpadcu: Eva Zatrochová, narodená: 23.08.1968, bytom: Dúhová 5,
048 01 Rožňava,s miestom konania Advokátska kancelária – JUDr. Melánia Burdová, Hraničná 2, 040 01 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom dražby bol nehnuteľný majetok úpadcu: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2399, parc. č. 875/152,
výmera: 25 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Stavby: súpisné č. 991 na parcele č. 875/152, druh stavby: 7, popis stavby: Garáž Okres: Rožňava,obec:
Rožňava, katastrálne územie: Rožňava - spoluvlastnícky podiel: 1/6
Predmetná dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 45/2022 K013948 dňa 07.03.2022
Výsledok dražby:Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiaden záujemca, a teda nebolo
urobené ani najnižšie podanie.
Stav dražby: neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K024767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 746/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/51/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/51/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžnika: JUDr. Ján Rusnák, nar. 22.10.1986, bytom Rastislavova 746/1, 040 01 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Rusnák, s miestom podnikania: Kalinovská 863/6, 040 22 Košice, IČO: 44 437 412,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 10.03.2022, vyhlasuje podľa § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 ZKR 1.
kolo verejného ponukového konania, na predaj majetku dlžnika, tvoriaceho všeobecnú podstatu. Majetok dlžnika
je zapísaný pod položkou 1. až 3. súpisu všeobecnej podstaty. Správca ponúka majetok dlžnika v 1. kole
ponukového konania za súpisovú hodnotu uvedenú pri jednotlivých súpisových zložkách majetku samostatne.
Súpisová zložka majetku 1. :
Opis:
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: LIFEPOWER INVESTMENTS, spol. s r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040
22 Košice, IČO: 47 772 646, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:
35823/V;
Spoluvlastnícky podiel: obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 10 000,-€;

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
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Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti LIFEPOWER FASHION, s. r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040 22 Košice,
IČO: 48 311 910, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 37958/V;
Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 5 000,-€

Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Good web, s. r.o. so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,
Česká republika, IČO: 088 84 048, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brně, oddiel: C, vložka
115819;
Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 1 000,- Kč;

Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v obchodnom vestníku. V tejto lehote
záujemca zloží na účet zriadený správcom : SK86 1111 0000 0001 0068 3013, 100% ponúkanej kúpnej ceny.
Podľa § 167p ods. 1) ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na uvedený účet správcu. V ponuke zároveň záujemca uvedie, ktorú súpisovú zložku majetku
má záujem odkúpiť, za akú kúpnu cenu a na aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu.
Záujemca predloží ponuku na odkúpenie súpisovej zložky ktorú má záujem odkúpiť písomne do kancelárie
správcu: Floriánska 19, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať,
30OdK/51/2022“. Okrem ponuky priloží právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží kópiu
občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena bude úspešnému
záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý predloží
najvyššiu ponuku. Uhradená suma bude neúspešnému záujemcovi poukázaná na účet uvedený v ponuke do 2
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
O bližšie informácie k predmetu ponuky záujemca môže požiadať na adrese: zavodskajana.ak@gmail.com

V Košiciach dňa 21.04.2022
JUDr. Jana Závodská, správca
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K024768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SERVIS CAR BSM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 567/2, 040 17 Košice - mestská časť Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 209 833
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/32/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len
„Správca“), správca úpadcu: SERVIS CAR BSM s.r.o., so sídlom: Radlinského 567/2, 040 17 Košice - mestská
časť Barca, IČO: 50 209 833 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia 106h v spojení 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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie
konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz na majetok Úpadcu.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Košiciach, dňa 22.04.2022

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s. - správca Úpadcu

K024769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krbaťa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1566 / 45, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/89/2022 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/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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JUDr. Ondrej Gajdošech, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Krbaťa, narodený: 03.05.1968, bytom:
Južná Trieda 1566/45, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Krbaťa - AUTO-BAŤA, s
miestom podnikania: Donská 14, 040 12 Košice, IČO: 32 531 958, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
31.08.2001,v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.: 26OdK/89/2022, oznamujem
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
písomne na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese spravca.gajdosech@gmail.com.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K024770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krbaťa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1566 / 45, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/89/2022 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/89/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 01
Košice, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283,
správca dlžníka: Miroslav Krbaťa, narodený: 03.05.1968, bytom: Južná Trieda 1566/45, 040 01 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Krbaťa - AUTO-BAŤA, s miestom podnikania: Donská 14, 040 12
Košice, IČO: 32 531 958, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.08.2001, v konkurznom konaní
vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.: 26OdK/89/2022, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý
možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK06 8360 5207 0042 0143 5850 a
je vedený v mBank S.A., pobočka zahr. banky. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K024771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktória Antoniová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 27, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Pohľadávky proti podstate k súpisovej zložke majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
Na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Viktória Antoniová, nar.
09.12.1992, Kusín 27, 072 32 Kusín zák.č.07/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, som bola ustanovená ako správca zo dňa 15.08.2016.
Prehľad pohľadávok proti podstate s uvedením dôvodu vzniku, dátumom vzniku, označením názvu veriteľa ako to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvádza § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení neskorších
predpisov:
Veriteľ pohľadávky
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenská pošta a.s.
SPOLU:

Suma
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,15 Eur
1,15 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,70 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur
1,25 Eur

Právny dôvod
Antoniová
Úrad geodézie, kartografie.... BA
Správa katastra MI
OR PZ MI
Daňový úrad MI
Okresný súd Košice I.
Union
Okresný súd Košice I.
VSE, a.s.
SLSP, a.s.
Okresný súd Košice I.
Vúb, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Okresný súd Košice I.
Správa katastra MI
Okresný súd Košice I.
Správa katastra MI
Všeobecná úverová banka

Dátum vzniku
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
12.10.2016
12.10.2016
12.10.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
13.01.2017
13.03.2017
07.03.2017
13.04.2017
12.07.2017
28.09.2017
09.10.2017
09.11.2017
16.09.2020
30,25 Eur

Dátum uspokojenia
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
12.10.2016
12.10.2016
12.10.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
04.11.2016
13.01.2017
13.03.2017
07.03.2017
13.04.2017
12.07.2017
28.09.2017
09.10.2017
09.11.2017
16.09.2020

K024772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CI - servis a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 180 459
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2021 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, Košice, IČO:
424995000018

Zabezpečený veriteľ
Poradie zabezpečenej
zozname pohľadávok:

pohľadávky

v konečnom Výška
pohľadávky:

zabezpečenej Druh
práva:

11/1

17186,58 EUR

11/2

11368,24 EUR

11/3

11074,77 EUR

11/4

643,71 EUR

zabezpečovacieho Poradie
práva:

Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva

prevod
prevod
prevod
prevod

zabezpečovacieho

Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí

Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.
Približný
súpis. Popis
výroby
zložky
1.
Chladnička BEKO
Tlačiareň HP OfficeJet
2.
Pro8620
3.
SW Helios

rok Stav
opotrebovanosti

Deň zapísania majetku Dôvod
zapísania Súpisová
do podstaty
majetku do súpisu
hodnota

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

100,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

100,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

100,- EUR

Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, Košice, IČO:
424995000018

Zabezpečený veriteľ
Poradie zabezpečenej
zozname pohľadávok:

Deň vydania: 27.04.2022

pohľadávky

v konečnom Výška
pohľadávky:

zabezpečenej Druh
práva:

11/1

17186,58 EUR

11/2

11368,24 EUR

11/3

11074,77 EUR

11/4

643,71 EUR

zabezpečovacieho Poradie
práva:

Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva
Zabezpečovací
práva

prevod
prevod
prevod
prevod

zabezpečovacieho

Druhé v poradí
Druhé v poradí
Druhé v poradí
Druhé v poradí

Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci
č.
súpis.
Zložky
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Približný
výroby

Popis
Telefónna ústredňa
Pištoľ TAURUS
PC 400
PC Ekonom 1GHz
HP Omnibook (HP)
PC 400
PC - Ekonom
Notebook
SW SAPHIRE
Toshiba
Sedacia súprava Alfa
Motorola GP 300
Notebook 2
Notebook
Nábytok 2
Zbrane
Zbrane
EZ 5
Nábytok
PCO (pult centrálnej
ochrany)

rok Stav
opotrebovanosti

Deň zapísania majetku Dôvod zapísania majetku Súpisová
do podstaty
do súpisu
hodnota

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

100,- EUR
200,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
250,- EUR
200,- EUR
250,- EUR
500,- EUR
250,- EUR
250,- EUR
200,- EUR
5.000,- EUR
5.000,- EUR
400,- EUR
500,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

2.000,- EUR

Mgr. Štefan Rybovič, komplementár správcu TETRA INSOLVENCY, k.s.
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K024773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO-ANRIL AUTO PREDAJ, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná pri Hornáde II/345, 044 31 Družstevná pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 411
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/13/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/13/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Súpisová zložka poradové číslo: 2
Typ
súpisovej Byt:
zložky:
Parc.
Popis Súp.
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia, katastrálne Spoluvl.
LV
číslo
bytu
č.
územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/ príslušenstve/ pozemku
Podiel
59,42
2158/16
2173 5899 Trebišov, SR, Berehovská, 11, byt č. 8, 2. posch., k.ú. Trebišov, 6047/296993
1/1
m2

Hodnota v
Eur
75.000

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR

Súpisová zložka poradové číslo: 3
Typ
súpisovej Byt:
zložky:
Parc.
Popis Súp.
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia, katastrálne Spoluvl.
LV
číslo
bytu
č.
územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/ príslušenstve/ pozemku
Podiel
91,05
2158/16
2173 5899 Trebišov, SR, Berehovská, 11, byt č. 12, 3. posch., k.ú. Trebišov, 9315/296993
1/1
m2

Hodnota v
Eur
110.000

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR

Súpisová zložka poradové číslo: 4
Typ
súpisovej Byt:
zložky:
Parc.
Popis Súp.
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia, katastrálne Spoluvl.
LV
číslo
bytu
č.
územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/ príslušenstve/ pozemku
Podiel
47,77
2158/16
2173 5899 Trebišov, SR, Berehovská, 11, byt č. 15, 3. posch., k.ú. Trebišov, 4777/296993
1/1
m2

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR
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Súpisová zložka poradové číslo: 5
Typ
súpisovej Byt:
zložky:
Parc.
Popis Súp.
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia, katastrálne Spoluvl.
LV
číslo
bytu
č.
územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/ príslušenstve/ pozemku
Podiel
47,77
2158/16
2173 5899 Trebišov, SR, Berehovská, 11, byt č. 25, 5. posch., k.ú. Trebišov, 4777/296993
1/1
m2

Hodnota v
Eur
61.000

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR

Súpisová zložka poradové číslo: 6
Typ
súpisovej Byt:
zložky:
Parc.
Popis Súp.
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia, katastrálne Spoluvl.
LV
číslo
bytu
č.
územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/ príslušenstve/ pozemku
Podiel
71,34
2158/16
2173 5899 Trebišov, SR, Berehovská, 11, byt č. 39, 8. posch., k.ú. Trebišov, 7134/296993
1/1
m2

Hodnota v
Eur
89.000

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR

Súpisová zložka poradové číslo: 7
Typ súpisovej zložky:

Nebytový priestor:
Obec, štát, ulica, orientačné č. vchodu, č. bytu, č. poschodia,
Parc.
Popis nebytového Súp.
Spoluvl.
LV katastrálne územie, podiel na spol. častiach/zariadeniach/
číslo
priestoru
č.
Podiel
príslušenstve/ pozemku
Trebišov, SR, Berehovská, 11, priestor č. 2, prízemie, k.ú. Trebišov,
2158/16 70,55 m2
2173 5899
1/1
5963/296993

Hodnota v
Eur
78.500

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.3.2022
Dôvod zapísania majetku: § 50 ods. 3 ZKR

K024774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CI - servis a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 180 459
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/24/2021 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484

Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom Výška

zabezpečenej Druh

zabezpečovacieho Poradie

zabezpečovacieho
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zozname pohľadávok:

pohľadávky:

práva:

práva:

12/1
12/2
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7
12/8
12/9
12/10
12/11
12/12

5.455,01 EUR
21.490,41 EUR
1.781,36 EUR
20.596,42 EUR
14.638,79 EUR
34.402,27 EUR
1.448,45 EUR
657,52 EUR
1.245,27 EUR
1.098,06 EUR
4.470,78 EUR
2.241,31 EUR

Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva
Zabezpečovací prevod práva

Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí
Prvé v poradí

Súpisová zložka majetku: Hnuteľné veci
č.
súpis.
zložky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.
34.
35.
36.
37.

Približný
výroby

Popis
Telefónna ústredňa
Pištoľ TAURUS
PC 400
PC Ekonom 1GHz
HP Omnibook (HP)
PC 400
PC - Ekonom
Notebook
SW SAPHIRE
Toshiba
Sedacia súprava Alfa
Motorola GP 300
Notebook 2
Notebook
Nábytok 2
Zbrane
Zbrane
EZ 5
Nábytok
PCO (pult centrálnej
ochrany)
HNM
PC001
Chladnička EL-LUX
2425
Tlačiareň EPSON
Fax Trebišov
copírka
CANNON
NP10
MB CANYON
PC TUALATIN GHz
Antik computere
PC Zero AMD
PC zostava 31
Toshiba
Kopírka Cannon
PC AMD K7
Pentium 166
Datacom
Zabezpeč. zariadenia
EVO

rok Stav
opotrebovanosti

Deň zapísania majetku Dôvod zapísania majetku Súpisová
do podstaty
do súpisu
hodnota

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

100,- EUR
200,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
250,- EUR
200,- EUR
250,- EUR
500,- EUR
250,- EUR
250,- EUR
200,- EUR
5.000,- EUR
5.000,- EUR
400,- EUR
500,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

2.000,- EUR

Primeraný veku
Primeraný veku

22.04.2022
22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

200,- EUR
200,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

200,- EUR

Primeraný veku
Primeraný veku

22.04.2022
22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

50,- EUR
50,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

50,- EUR

Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku
Primeraný veku

22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022
22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR
§ 67 ods.1 a) ZKR

50,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
50,- EUR
200,- EUR
200,- EUR
200,- EUR

Primeraný veku

22.04.2022

§ 67 ods.1 a) ZKR

500,- EUR
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Mgr. Štefan Rybovič, komplementár správcu TETRA INSOLVENCY, k.s.

K024775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Drahoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3422 / 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Renáta Burgerová
Sídlo správcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/97/2022 S2048
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Renáta Burgerová, správca dlžníka: Drahoslava Miková, narodený: 23.02.1994, bytom: Lesná 3422/23,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Drahoslava Miková, s miestom podnikania:
Lesná 3423/24, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 50611411, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu dlžníka vedeného pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/97/2022 S2048
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Južná trieda 74, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách: pondelok až štvrtok od 08:00 hod. do 15:30 hod. a piatok od 08:00 hod. do 14:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 918 176 285 alebo
prostredníctvom e-mailu na: rburgerova@gmail.com. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
JUDr. Renáta Burgerová, správca

K024776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Drahoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3422 / 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Renáta Burgerová
Sídlo správcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/97/2022 S2048
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/97/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Renáta Burgerová, správca dlžníka: Drahoslava Miková, narodený: 23.02.1994, bytom: Lesná 3422/23,
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Drahoslava Miková, s miestom podnikania:
Lesná 3423/24, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 50 611 411, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. §
32 ods. 7 písm. b) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje prihláseným veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom sú povinní
zložiť na účet číslo (v tvare IBAN): SK49 0200 0000 0045 4230 9051 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.,
a ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy
pre prijímateľa uviesť Miková – kaucia, a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok podľa § 32
ods. 3 ZKR, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Renáta Burgerová, správca

K024777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Drahoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3422 / 23, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Renáta Burgerová
Sídlo správcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/97/2022 S2048
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/97/2022
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!"
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(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015, ako správca
dlžníka: Drahoslava Miková, narodený: 23.02.1994, bytom: Lesná 3422/23, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom: Drahoslava Miková, s miestom podnikania: Lesná 3423/24, 05201 Spišská
Nová Ves, IČO: 50 611 411 (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
zn.: 32OdK/97/2022 zo dňa 11.04.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz Dlžníka a za správcu
ustanovil JUDr. Renátu Burgerovú, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 54 273 480,
zapísanú v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S2048.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee of debtor: Drahoslava Miková, date of birth.: 23.02.1994, with residence: 052 01 Spišská
Nová Ves, street: Lesná 3423/23, trade name: Drahoslava Miková, with registered office: Lesná 3422/23, 052 01
Spišská Nová Ves, Slovak republic, Reg. No.: 50 611 411 (hereinafter the “Debtor”), we hereby inform you that
with the resolution of the District Court Košice I, proc. no: 32OdK/97/2022 dated 11 th April 11 2022 (hereinafter
the “Resolution”) the court declared bankruptcy on the Debtor and appointed the bankruptcy trustee JUDr.
Renáta Burgerová, with registered office: Južná trieda 74, 040 01 Košice, Slovak Republic, Reg.No.: S2048.
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1

IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu Dlžníkovi (uvedenému v bode 2 tohto formulára) sa začalo
konkurzné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré máte voči Dlžníkovi.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that bankruptcy proceedings have been opened in
another Member State with regard to your Debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the Debtor, as set out below.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
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Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Mena / Currency
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 claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy trustee by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency
whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National
Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by a professionally appointed bankruptcy trustee.
Ďalšie informácie / Additional information
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa prihláška pohľadávky podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(ustanovenie § 167l ZKR).
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the claim has
to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration period of 45 days
from the day of declaration of the bankruptcy (Art. 167l the BRA).
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
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https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejednávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK / DEBTOR
1.1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal
person): Drahoslava Miková
1.2. Dátum narodenia / Date of birth / Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe
vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / IČO Registration
number (to be filled in if there is one under the national law in the Member State where insolvency proceedings
have been opened) / Reg. No.: 23.02.1994 / 50 611 411
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Lesná 3422/23
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 052 01 Spišská Nová Ves
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak Republic
2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE / THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom / Type of insolvency proceedings opened
with regard to the debtor: Konanie o oddlžení podľa 4. časti ZKR / Debt relief proceeding under part 4 of the
BRA
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 21.04.2022 / 21th April 2022
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Košice I / District court Košice I
2.3.2. Adresa / Adress:
2.3.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Štúrova 29
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 041 51 Košice
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 32OdK/97/2022
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner(s) appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: JUDr. Renáta Burgerová
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Južná trieda 74
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 040 01 Košice
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: rburgerova@gmail.com
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Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims

2. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
2. BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
The bankruptcy trustee indicated in point 2.5 of this form.
3. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): rburgerova@gmail.com a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú
adresu uvedenú v bode 2).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
3. MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED
By email (to the following email address): rburgerova@gmail.com and simultaneously, but compulsorily by post
(to the postal address indicated under point (2).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
4. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
4. TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS
The claim has to be delivered to the office of bankruptcy trustee in one counterpart within the registration period of
45 days from the day of declaration of the bankruptcy.
5. POSTUP PRI PRIHLASOVANÍ POHĽADÁVOK
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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.
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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.
5. PROCEDURE FOR LODGING CLAIMS
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 (Art. 167l sec. 2 the BRA).
The claim shall be alleged by an application form (Art. § 28 sec. the BRA). During the bankruptcy, claims listed in
Art. 166a) sec. a), b) a c) the 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, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
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 bankruptcy trustee 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
(Art. 29 sec. 9 a 10 the BRA) .
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, 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
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probably satisfied from the property, by which it is assured (Art. 167l sec. 2 the BRA).
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise
the rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has
arisen.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
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 . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
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.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN POINT 5
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
. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered sum (Art. 167l sec. 3 the BRA).
Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in point 5
are not taken into account (Art. 28 sec. 4 the BRA).
The bankruptcy trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete
lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form
by a new application form.
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7. OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ
VECNÝM PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky musíte prihlásiť,
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.
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).
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
·
·
·

You must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
You need to lodge your claims,
You must indicate the amount up to which the claims are secured.
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Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right (Art. 29
sec. 2 the BRA).
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované
tieto pohľadávky: a. pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"); b. budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi; c. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s
vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením
konkurzu; V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania: a) príslušenstvo
pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré
vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná
časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni;
to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak
bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo
verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo
sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe
spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti
s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára. V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú
oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením,
prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu,
že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a)
a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva
takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9. FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
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 (Art. 167l sec. 3 the BRA).
Pursuant to Section 166a sec. 1 the BRA, unless otherwise provided by this Act (Art. 166b and 166c), the
following receivables are satisfied in bankruptcy: (a) a claim which arose prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record date"); (b) the future claim of the
guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor; (c) a claim arising from the
termination or withdrawal of the contract (Art. 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 BRA, are claims excluded from satisfaction: (a) the receivable accessories that
exceed 5% of the principal of the receivable for each calendar year of the existence of the receivable to which the
entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar year, an enforceable aliquot part of
the accessories remains, (b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after
the decisive day; this does not apply to a housing loan claim, unless it has been declared bankrupt, (c) a
promissory note, if it was signed by the debtor before the record date; (d) contractual penalties and other financial
penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or impose such a
penalty or penalty was breached before the operative date; e) monetary claims belonging to or belonging to a
related party of the debtor and which arose before the decisive date; (f) the costs incurred by the parties in
connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule. Pursuant to Art.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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166c sec. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief: (a) a claim by a creditor - natural person
who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such claim has been
filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been
declared; Art. 166b sec. 1, and (b) this is without prejudice to: (b) a claim for legal aid granted to a debtor by the
Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure; (c) a secured claim to the extent that it is covered by
the value of the subject of the security right; Art. 166b sec. 1 and (b) this is without prejudice to: (d) a claim for
liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim; (e) the child's
maintenance claim, including the accessories of such a claim; (f) labor claims against the debtor, (g) a fine under
the Penal Code, (h)non-monetary receivable.
Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of Art. 32 sec. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to
16 and 18 the BRA shall be used appropriately.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
JUDr. Renáta Burgerová, správca

K024778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvoj 1181 / 26, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/18/2022 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/18/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu.
JUDr. Dominika Cukerová

K024779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dajkó Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 512 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Mesto Košice v konkurznej veci úpadcu Gabriel Dajkó, nar.
22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
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1. Vyhlásenie konkurzu:
Uznesením Okresného súdu Košice I č.k.: 26K/38/2014-93 zo dňa 22.12.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Gabriel Dajkó, nar. 22.02.1940, bytom Toryská 6, 040 11 Košice. Rovnakým uznesením bola ustanovená
do funkcie správcu podstaty JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S996.

Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 26K/38/2014 – 138 zo dňa 08.04.2015 bol odvolaný správca podstaty
JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S996. Rovnakým
uznesením bol ustanovený do funkcie správcu podstaty spoločnosť Areko Group k.s., správca zapísaný
v Zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti pod č. S 1689.

2. Prihlásenie zabezpečenej pohľadávky:
V konkurze si zabezpečený veriteľ Mesto Košice uplatnil prihláškami svoje pohľadávky v sume:
a) 738,57 €, ktorá bola zistená v rozsahu 738,57 €, zabezpečená nehnuteľnosťou: Zastavané plochy a nádvoria,
okres Košice I, obec Košice Ťahanovce, katastrálne územie Ťahanovce, parcelné číslo 1644/17, výmera 1158
m2, parcelné číslo 1644/18, výmera 61 m2,
Priemyselná budova -výrobná hala súpisné číslo 2872 na parcele č. 1644/18,
železobetónová cisterna súpisné číslo 2872 na parcele č. 1644/17
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1; číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok :č.2, opis
zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 113547/170087/2006/1/Po zo dňa
02.05.2006 vydané v súlade s § 71 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku záložného práva – registrácia na
Katastrálnom úrade v Košiciach. Zabezpečená pohľadávka vo výške:738,57€. poradie: tretie
b) 1.276,00 € ktorá bola zistená v rozsahu 1.276,00 €, zabezpečená nehnuteľnosťou: Orná pôda, okres Košiceokolie, obec Seňa, katastrálne územie Seňa, - parcelné číslo 639/1, výmera 7944 m2, - parcelné číslo 640/1,
výmera 7843 m2, - parcelné číslo 720, výmera 4531 m2, - parcelné číslo 1095/2, výmera 4156 m2,
spoluvlastnícky podiel úpadcu ½ ; číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok :č.3,4, opis
zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 12174/141527/2008/10/Po zo dňa
02.04.2008 vydané v súlade s § 71 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku záložného práva – registrácia na
Katastrálnom úrade v Košiciach. Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 12174/141527/2008/10/Po zo dňa
02.04.2008 vydané v súlade s § 71 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Spôsob vzniku záložného práva – registrácia na
Katastrálnom úrade v Košiciach.
Zabezpečená pohľadávka v celkovej výške:1.276,00€. poradie : prvé
3. Súpis oddelenej podstaty:
V zmysle § 69 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v OV č.
36/2015 zo dňa 23.02.2015. Dňa 25.02.2022 správa vylúčil zo súpisu oddelenej podstaty Mesta Košice
nehnuteľnosť Zastavané plochy a nádvoria, okres Košice I, obec Košice Ťahanovce, katastrálne územie
Ťahanovce, parcelné číslo 1644/17, výmera 1158 m2, parcelné číslo 1644/18, výmera 61 m2, Priemyselná
budova -výrobná hala súpisné číslo 2872 na parcele č. 1644/18, železobetónová cisterna súpisné číslo 2872 na
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parcele č. 1644/17 spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1. Oznámenie o vylúčení majetku bolo zverejnené v OV č.
39/2022 zo dňa 25.02.2022. Správca vylúčil majetok so súhlasom zabezpečeného veriteľa.

4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa správca neeviduje žiadne spory
vyvolané a súvisiace s konkurzom.

5. Speňaženie konkurznej podstaty:
V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca nezostavoval
žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov z oddelenej podstaty pre veriteľa Mesto Košice.

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Mesto Košice:

Oddelená podstata je speňažená vo výške 5.750,- €.

Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Súpisová zložka majetku: Stavby
č.
Popis
súpis.
zložky
1.
L.V.č.11040

Súpisová
hodnota

Úhrady

12.300 €

5.750 €

Orná pôda, okres Košice- okolie, obec Seňa, katastrálne územie Seňa, - parcelné číslo 639/1, výmera 7944
m2, - parcelné číslo 640/1, výmera 7843 m2, - parcelné číslo 720, výmera 4531 m2, - parcelné číslo 1095/2,
výmera 4156 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½

Priradené pohľadávky proti tejto oddelenej podstate: 3.516,76 €.
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Špecifikácia pohľadávok proti oddelenej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu zo oddelenej
podstaty.

Po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate správca zistil, že výťažok majetku tvoriaceho oddelenú
podstatu predstavuje sumu 2.233,24 €. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok, ktoré boli
zistené, nasledovne:
Zoznam zistených zabezpečených pohľadávok:

Por. č.
1.

Veriteľ
Mesto Košice

Čísla pohľadávok
3, 4

Prihlásená suma
1276,00 €

Zistená suma
1276,00 €

Popretá suma
0,00 €

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky zabezpečeného konkurzného
veriteľa uspokojené z oddelenej podstaty v rozsahu 100,00 % prihlásenej a zistenej sumy prevyšujúca časť
výťažku následne prejde do všeobecnej podstaty.
3. ZÁVER

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 97 ZKR si dovoľujem požiadať Mesto
Košice o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku, prípadne o podanie odôvodnených
námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie v lehote 15 dní od
zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

K024780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LYVINA, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2 / 0, 040 11 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 796 692
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru, zo dňa 21. 04. 2022.

sp. zn. súdneho spisu: 26K/8/2021
sp. zn. správcovského spisu: 26K/8/2021 S909
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miesto konania: Platanová 5, 040 01 Košice
termín konania: 21.04. 2022
začiatok konania: 11.45 hod.
ukončenie konania: 12.30 hod
predseda schôdze : JUDr. Juraj Gavalčin, správca

A. Zoznam prítomných veriteľov :
Podľa priloženej a podpísanej prezenčnej listiny.
za veriteľa:
1. GLASS4YOU GROUP s.r.o., Rozvojová 2,04001 Košice – Juh, IČO: 52891135
2. SR Daňový úrad Košice, Železničná 1 Košice, IČO: 424995000018
3. Colný úrad , Komenského 39/A , Košice , IČO: 42499500

B. Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver.
ad. B1./ Správca konkurznej podstaty otvoril prvé zasadnutie veriteľského výboru.
Zisťuje sa, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, takže veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Správca konštatuje, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
Na základe prítomnosti členov veriteľského výboru predseda zasadnutia skonštatoval, že v súlade s ust. § ,38
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľský výbor uznášaniaschopný, nakoľko je
prítomná nadpolovičná väčšina členov veriteľského výboru.
ad B2./ Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru si členovia VV zvolili spomedzi seba svojho predsedu.
Za predsedu VV bol navrhnutý veriteľ: GLASS4YOU GROUP, s. r. o., Rozvojová 2,
040 01 Košice.
Hlasovanie:
Za hlasovali: 3, 100 % hlasov
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Za predsedu VV bol zvolený veriteľ: GLASS4YOU GROUP, s. r. o., Rozvojová 2,
040 01 Košice.
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ad B3./ Prítomní veritelia a SKP sa vzájomne dohodli, že budú navzájom medzi sebou komunikovať výlučne
elektronickou formou.
Zápisnica je vlastnoručne podpísaná správcom a predsedom veriteľského výboru.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K024781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Tomašeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košické Oľšany 154, 044 42 Košické Oľšany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/310/2021 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/310/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.11.2021, sp. zn.: 32OdK/310/2021 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Veronika Tomašeková, narodený:
26.12.1997, bytom: Košické Oľšany 154, 044 42 Košické Oľšany a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje
správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752
(ďalej len „ Správca podstaty “).Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
224/2021, zo dňa 23.11.2021, K062555.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K024782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 606/5, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/344/2021 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/344/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.12.2021, sp. zn.:32OdK/344/2021 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Jozef Pecha, narodený:
15.05.1991, bytom: Lipová 606/5, 052 01 Spišské Tomášovce a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu
podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „
Správca podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 244/2021, zo
dňa 21.12.2021,K069435.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K024783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 1, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/361/2021 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/361/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 21.12.2021, sp. zn.: 30OdK/361/2021 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Marián Bučko, narodený :
15.02.1971, bytom Bunkovce 1, 072 44 Bunkovce a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty :
JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca
podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené dňa 29.12.2021 na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
249/2021, K070996.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
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Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K024784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kondáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1281/20, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.01.2022, sp. zn.: 26OdK/5/2022 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Milan Kondáš, narodený: 19.04.1961, bytom:
Nová 1281/20, 078 01 Sečovce. ďalej len „ Dlžník “) a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty
: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca
podstaty “). Uznesenie bolo zverejnené dňa 01.02.2022 na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
21/2022, K006298.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K024785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 606/5, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/344/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/344/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, Česká republika, IČO : 24785199
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 2743,16 EUR.

K024786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 606/5, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/344/2021 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/344/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO : 47 967 692.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 1216,71 EUR.

K024787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščen Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 209 / 23, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/321/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/321/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Milan Kroščen, narodený: 14.05.1960, bytom: Potočná 209/23, 053 14 Spišský
Štvrtok, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Kroščen, s miestom podnikania: Potočná 209/13, 053 14
Spišský Štvrtok, IČO: 44 337 680 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.03.2010 (ďalej len „dlžník“),
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.
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K024788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beluško Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko SNP 1125 / 22, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/144/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/144/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Andrej Beluško, narodený: 02.04.1986, bytom: Sídlisko SNP 1125/22, 056 01
Gelnica, podnikajúci pod obchodným menom: Andrej Beluško, s miestom podnikania: Sídlisko SNP 1125/22, 056
01 Gelnica, IČO: 44800673 (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K024789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rejdová 272, 049 26 Rejdová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/130/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/130/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Beáta Horváthová, nar. 10.11.1992, trvale bytom Hrnčiarska 109/24, 985 11
Halič, podnikajúci pod obchodným menom: Beáta Horváthová, s miestom podnikania Staničná 311/2, 985 11
Halič, IČO: 47774932 (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.
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K024790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 279 / 18, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2021 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miroslav Kináč, narodený: 24.02.1984, bytom: Jesenná 279/18, 075 01 Trebišov
(ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K024791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ádi Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Trakany 135, 076 42 Malé Trakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1965
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/21/2022 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/21/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K024792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 554 665
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2018 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov
úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy
so sídlom Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35 554 665
v konkurznej veci sp. zn. 26K/21/2018, konanej dňa 20.04.2022

Miesto konania: kancelária správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach
Termín konania : 20.04.2022
Začiatok konania: 10.00 hod.
Predseda schôdze: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
Za úpadcu: nikto
A. Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny v prílohe
B. Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Rôzne, záver.

Ad B. 1)
Schôdzu otvoril o 10.00 hod. a prítomných veriteľov privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil prítomných
veriteľov o ich právach a povinnostiach spojených s účasťou na schôdzi veriteľov, o hlasovaní v zmysle ust. § 35,
§ 36, § 37 ZKR.
Predseda schôdze konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2022 zo 04.03.2022.
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní dvaja veritelia
zistenej pohľadávky oprávnení na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 28 289.
Uznesenie č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní
v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš s počtom hlasov: 27 544
Sofistyk s.r.o s počtom hlasov: 745
Proti hlasovali : nikto
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Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 28 289 hlasov, čo
predstavuje 100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
Ad B. 2) Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Správu o doterajšom priebehu konkurzného konania podal správca. Podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi,
vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania stavu majetku úpadcu, vyhotovenia
súpisu majetku úpadcu, vypracovania konečného zoznamu prihlásených pohľadávok veriteľov, ako i ďalších
úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konkurzného konania, s poukazom na štyri správy priebežne
podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Košice I.
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš s počtom hlasov: 27 544
Sofistyk s.r.o s počtom hlasov: 745
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 2 (k bodu 2. predmetu rokovania)
Prvá schôdza veriteľov berie na vedomie správu o stave konkurzného konania a činnosti správcu.
Ad B. 3) Voľba zástupcu veriteľov
Predseda schôdze informoval o tom, že Okresný súd Košice I na základe návrhu správcu uznesením sp. zn.
26K/21/2018 zo dňa 08.03.2022 uznal konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 10.01.2022, sp. zn. 26K/21/2018 na
majetok úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, so sídlom Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy,
IČO: 35 554 665, za malý.
Na základe uvedeného predseda schôdze informoval o zákonnej úprave kreovania veriteľského orgánu v prípade
vyhlásenia malého konkurzu (podľa § 107 ZKR účinného do 31.12.2020), jeho právach a povinnostiach.
O zástupcovi veriteľov hlasujú prítomní nezabezpečení veritelia.
V súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR, účinného do 31.12.2020, za zástupcu veriteľov bol navrhnutý prítomný
nezabezpečený veriteľ Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava Ružinov, IČO: 42181763.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš s počtom hlasov: 27 544
Sofistyk s.r.o s počtom hlasov: 745
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 3 (k bodu 3. predmetu rokovania)
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Schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš,
Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava - Ružinov, IČO: 42181763.
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté v navrhovanom znení, nakoľko zaň hlasovalo 28 289
hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 3 neuplatnil nikto.
Ad B.4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
Predseda schôdze v súlade s ustanovením § 36 ZKR vyzval všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať
na predloženie návrhu na výmenu správcu.
Návrh predniesol veriteľ s najväčším počtom hlasov, a to Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš. Do
funkcie nového správcu navrhol správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zn. správcu S1868, IČO: 51 122 138.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš s počtom hlasov: 27 544
Sofistyk s.r.o s počtom hlasov: 745
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania)
Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla na výmene správcu a do funkcie nového správcu schvaľuje SISÁK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, zapísaného
v zozname správcov pod číslom S1868, IČO: 51 122 138.
Ad B.5) Rôzne a záver
Správca navrhol a zástupca veriteľov určil dátum prvého zasadnutia zástupcu veriteľov, v súlade s ustanovením §
38 ods. 1 ZKR, na deň 28.04.2022 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach. Správca
zvoláva 1. zasadnutie zástupcu veriteľov na uvedený termín.
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš s počtom hlasov: 27 544
Sofistyk s.r.o s počtom hlasov: 745
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č.5 (k bodu 5. predmetu rokovania)
Prítomný zvolený zástupca veriteľov berie na vedomie termín konania jeho prvej schôdze.
V závere schôdze jej predseda poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, o možnosti uplatniť proti
prijatým uzneseniam námietky. Veritelia námietky proti uzneseniam číslo 1 až 5 prijatým na tejto schôdzi
neuplatnili.
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Pretože program prvej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za
účasť a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.
V Košiciach 20.04.2022
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
Predseda prvej schôdze veriteľov: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
Zapísala: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.

K024793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 44, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2021 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.09.2021, sp. zn.: 30OdK/243/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
František Blaško, narodený: 29.01.1974, bytom: Haniska 44, 044 57 Haniska, Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol
súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku úpadcu JUDr. Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice (značka správcu S 1858).
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka František Blaško, narodený: 29.01.1974, bytom: Haniska 44, 044 57 Haniska, Slovenská
republika, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 30OdK/243/2021 v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov publikuje Oznámenie o
dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov).
Oznámenie o dražbe číslo
Zn. 010/2022
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo
6
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c) Názov obce
e) Štát
III:
Zapísaný

Deň vydania: 27.04.2022

Košice
d) PSČ
040 01
Slovenská republika
OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
19669/V
36 764 281

IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
1.
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby

JUDr. Richard Lukáč
Žriedlová
3
Košice
d) PSČ
040 01
Slovenská republika
51 075 725
Spoločnosť
DRAŽOBNÍK,
s.r.o.,
dražobná
miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice
I, Košický kraj
18. 5. 2022
o 09.30 hod.
prvé

D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Stavba
súp. č. 44
dom
na parc. č. 361 spoluvlastnícky podiel: 2/8
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 225, okres: Košice okolie, obec: HANISKA, katastrálne územie: Haniska.
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: kanalizačná prípojka, žumpa, vonkajšie schody.
H:
Opis predmetu dražby
Popis rodinného domu so súp. č. 44
Murovaný rodinný dom súp. č. 44 je situovaný na svahovitom pozemku nepravidelného trojuholníkového tvaru v centrálnej časti obce Haniska
vedľa Belžianskeho potoka, blízko základnej školy. Dom má L pôdorys, je dvojpodlažný s čiastočným podpivničením, zastrešený valbovou
strechou s pôvodnou škridlovou krytinou. Dom sa v súčasnosti využíva na bývanie dvoma rodinami, pričom prízemie je upravené na
dvojizbový byt so spacími kútmi, súčasťou podlažia je aj spoločná garáž a na poschodí s prístupom po vonkajšom schodišti je trojizbový byt
využívaný druhou rodinou. Zadná časť domu (kúpeľňa, garáž) je podpivničená, prístup poklopom a dreveným rebríkom. Na prízemí s nižšou
svetlou výškou miestností sa nachádza dobudovaný malý vstup z dvora bočného juhozápadného priečelia, chodba, dve izby orientované do
ulice na severozápad, spací kút prerobený z komory, kuchyňa, za ktorou je zriadená kúpeľňa. Súčasťou podlažia je aj spoločná garáž
situovaná v južnom rohu domu, prístupná drevenými vrátami z exteriéru. Na poschodí sa nachádza vstup z dvora po pravdepodobne
dodatočne uzavretom schodišti, chodba L pôdorysu vytvorená uzatvorením pôvodného gánku oknami, dve izby orientované do ulice, komora,
tretia miestnosť využívaná ako izba, ale len s druhotným presvetlením a vetraním cez otvor a dvere na chodbu, kuchyňa a kúpeľňa.

CH.
Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby.
Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, 92/99 - Doživotné právo bývania pre Blaška Jozefa a Alžbetu rod. Demkovú R.V.22/85 POZNÁMKY:
1, P 1044/2021 zo dňa 14.12.2021 - uznesenie Okresného súdu Košice I č. 30OdK/243/2021 o návrhu na vyhlásenie konkurzu, na vlastníka
pod B 2 v podiele 2/8 č.z.-381/21
Iné údaje:
1, Zlúčenie podielov pri stotožnení LV č.z.-308/18
J.
Spoločná dražba
Nie
K.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 83/2022 zo dňa 05.04.2022, vypracovaným znalcom Ing. Martinom Hromjákom,
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 911 209 na hodnotu 11.592,33 €.
L.
Najnižšie podanie
11.600,- €
M.
Minimálne prihodenie
100,- €
N.
Dražobná zábezpeka
a) výška
1.100,- €
1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0102022.
Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky otvorenia dražby.
(vrátane informácie, či je možné zložiť 2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo 3, Formou bankovej záruky.
šekom)
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
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c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK7831000000004360014818
d) adresa miesta na zloženie dražobnej Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres
zábezpeky
Košice I, Košický kraj
1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka
vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet
dražobníka do otvorenia dražby.
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka.
zábezpeky
3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy v prospech dražobníka.
f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Do otvorenia dražby.
g) vrátenie dražobnej zábezpeky
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
O.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima
banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0102022. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava
do ceny dosiahnutej vydražením.
P. Obhliadka predmetu dražby (dátum a 1, 27.04.2022 o 09,00 hod.
čas)
2, 11.05.2022 o 09,00 hod.
Miesto obhliadky
Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 44 v obci Haniska, okres Košice okolie.
Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911
Organizačné opatrenia
755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
R. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia
príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,
ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do
piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu,
katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je
v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
S. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe
predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny
dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby
podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník
predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v
zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by
inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich
postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s
prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
T. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia
so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Notár
a) titul
JUDr.
b) meno
Pavol
c) priezvisko
Sádel
d) sídlo
Skladná 38, 040 01 Košice
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K024794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurinová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 479 / 67, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/317/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/317/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok Nikola Dzurinová, narodená:
09.11.1990, bytom: Východná 479/67, 072 14 Pavlovce nad Uhom, konanie vedené na Okresnom súde Košice I
pod sp. zn. 26OdK/317/2021, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Nikola Dzurinová

K024795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holmoková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľovce 70, 049 35 Koceľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/247/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/247/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie tretieho kola ponukového konania
V súlade 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 „ZKR“ alebo „zákon“ ) bolo v OV č. 64/2022 dňa
01.04.2022 vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 31/2022 dňa 15.02.2022 pod číslom K009642, a to nižšie špecifikované
súpisové zložky majetku pod por. č. 1. v súpisovej hodnote 220,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
Do tretieho kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil tretie
kolo ako neúspešné a v zmysle § 167p ods. 2 ZKR predmet ponukového konania prestáva podliehať
konkurzu:
1. motorové vozidlo Škoda Octavia 1U/-/. AC kombi, EČ RV 652 BG, modrá metalíza VIN
TMBZZZ1U6X2213990, stav: nepojazdné, nefunkčné: tachometer, turbo, zadné tlmiče; nutné vymeniť výfuk
a zvislé guľové čapy; nefunguje otváranie dverí, predné sklo je poškriabané, miestami zateká, farba sa lúpe,
podvozok značne poškodený koróziou. Nefunguje štartér.
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JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Zuzana Holmoková

K024796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holmoková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľovce 70, 049 35 Koceľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/247/2021 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/247/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok Zuzana Holmoková, nar.:
26.08.1983, bytom: Koceľovce 70, 049 35 Koceľovce, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32OdK/247/2021, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa
konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Zuzana Holmoková
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