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K026880
Spisová značka: 3CoKR/16/2022
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr.
Natálie Štrkolcovej a JUDr. Rastislava Pellu v právnej veci úpadcu: RASVEL, s.r.o. Košice v konkurze, sídlo: Na
Kope IV 923/32, Košice - mestská časť Myslava 040 16, IČO: 36 191 566, správca konkurznej podstaty: JUDr.
Vladimír Pavlov, sídlo kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S937, v konkurznom konaní o odvolaní
správcu konkurznej podstaty a veriteľa: Cezar corp s.r.o., sídlo: Vyšné Opátske 2613, Košice - Vyšné Opátske 040
01, IČO: 48 309 168, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I sp. značka 32K/10/2019 - 393 zo dňa 21. októbra
2021, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu odvolanie a ani dovolanie nie
je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Krajský súd v Košiciach dňa 2.5.2022
JUDr. Slávka Maruščáková, predseda senátu
K026881
Spisová značka: 6K/48/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REAL 2 s.r.o., so sídlom Šancová
8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222, správcom ktorého je: Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami
44, 949 01 Nitra, značka správcu S 1789, o uložení podať proti správcovi vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á: Mariánovi Baňovičovi, nar.: 16.10.1965, trvale bytom Modranská 124, 902 01 Vinosady, podať
žalobu v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať na Okresnom súde Bratislava I
žalobu voči: Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka správcu S 1789,
správcovi konkurznej podstaty úpadcu: REAL 2 s.r.o., so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778 222, na
vylúčenie nebytového priestoru zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa lime finance, a.s.,
so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 v konkurze úpadcu, súpis ktorej bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 162/2019 zo dňa 22.08.2019 (K073579), a ku ktorej bola v zmysle zverejnenia v Obchodnom
vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019 (K079660) zapísaná sporná poznámka, zo súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa v konkurze, a to konkrétne:
- nebytového priestoru č. 4 (druh nebytového priestoru: 1; označovaný aj ako nebytový priestor č. 1-4),
nachádzajúceho sa na prízemí stavby: Polyfunkčná budova (i) so súp. č. 5840, postavenej na pozemku parcely
registra „C“ parc. č. 4849/6 a (ii) so súp. č. 5841, postavenej na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 4849/5, vchod
č. 10 (Šancová 10), ku ktorému patrí spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5054/203692 v pomere k celku na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu: Polyfunkčnej budovy so súp. č. 5840 a súp. č. 5841 a na príslušenstve, a
tiež spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5054/203692 v pomere k celku k pozemkom
- parcely registra „C“ parc. č. 4849/5 o výmere 443 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- parcely registra „C“ parc. č. 4849/6 o výmere 438 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
- parcely registra „C“ parc. č. 4849/36 o výmere 461 m2, zastavaná plocha a nádvorie.
zapísané na LV č. 10207, vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor pre okres: Pezinok, obec: Pezinok,
katastrálne územie: Pezinok.
Poučenie:
Súd týmto poučuje Mariána Baňoviča, nar.: 16.10.1965, trvale bytom Modranská 124, 902 01 Vinosady, že v prípade
nepodania žaloby na vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty proti správcovi v lehote 30 dní od zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku sa predpokladá, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.4.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa

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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K026882
Spisová značka: 8K/63/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Hydroflex, s.r.o., so sídlom
Rohožník 464, 906 38 Rohožník, IČO: 35 837 101, správcom ktorého je iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom
Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 1697, rozhodol uznesením č. k. 8K/63/2017-422 zo dňa
22.03.2022 o povolení vstupu veriteľa: Trnavská cestná spoločnosť s.r.o., so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava,
IČO: 52 646 564, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: SMS ZZSK s.r.o., Starohájska 10, 917 01
Trnava, IČO: 36 851 523. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2022.

V Bratislave, dňa 02.05.2022
Mgr. Martina Božková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2022
Mgr. Martina Božková,
K026883
Spisová značka: 33OdK/1/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Turoň, nar. 11.12.1995, trvale bytom Krajná
4200/3, 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: Branislav Turoň, nar. 11.12.1995, trvale bytom Krajná 4200/3,
821 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Darina Hanáčková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1905.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VIII.
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. 7/2022 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
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).

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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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
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K026884
Spisová značka: 33OdK/2/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Hudák, nar. 01.08.1976, trvale bytom
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Hudák, nar. 01.08.1976, trvale bytom Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Edita Rieglová, so sídlom kancelárie Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S1833.
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. 5/2022 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
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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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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 3.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026885
Spisová značka: 33OdK/3/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Salayová, nar. 07.08.1969, trvale bytom
Požiarnická ulica 402/20, 900 51 Zohor, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Salayová, nar. 07.08.1969, trvale bytom Požiarnická ulica
402/20, 900 51 Zohor.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1636.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
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

9

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

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. 28/2022 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
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
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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
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026886
Spisová značka: 33OdK/4/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Horváth, nar. 17.08.1958, trvale bytom
Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Július Horváth, nar. 17.08.1958, trvale bytom Tranovského
2183/37, 841 02 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom kancelárie Krížna 17D, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S1616.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 30/2022 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026887
Spisová značka: 33OdK/5/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Repaská, nar. 30.07.1955, trvale bytom Vilová
2993/37, 851 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Repaská, nar. 30.07.1955, trvale bytom Vilová 2993/37,
851 01 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1652.
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. 33/2022 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
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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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 3.5.2022
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
K026888
Spisová značka: 27K/47/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KALDERA GRUP s. r. o, so
sídlom Záhradnícka 46, Bratislava, IČO: 36 578 355, o nároku predbežného správcu na paušálnu náhradu výdavkov
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, Bratislava,
značka správcu S 1749, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,00 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 81/2020,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K026889
Spisová značka: 32K/9/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Anna Racková, nar. 11. 10. 1986, trv, byt, Krajné 225,
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okr. Myjava, prechod. byt. A. Hlinku 51/69, Piešťany, zast.: Odborový zväz KOVO, so sídlom Miletičova 24,
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Helske FACILITY, s. r. o., so sídlom Kukuričná 1,
Bratislava, IČO: 51 651 262
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť,
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2022
JUDr. Ivona Hrčeková, sudkyňa
K026890
Spisová značka: 27K/47/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KALDERA GRUP s. r. o, so
sídlom Záhradnícka 46, Bratislava, IČO: 36 578 355, správcom ktorého je: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom
kancelárie Kominárska 2, 4, Bratislava, značka správcu S 1749, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Alexandra Molnárová, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, Bratislava, značka
správcu S 1749, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 600,00
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2022
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
K026891
Spisová značka: 7OdK/100/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Bertová, nar. 23.10.1951, trvale bytom
Nová Ves 116, 991 05 Nová Ves, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Bertová, nar. 23.10.1951, trvale bytom Nová Ves 116, 991
05 Nová Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1969.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
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a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026892
Spisová značka: 7OdK/111/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Slíž, nar. 22.01.1962, trvale bytom 967
01 Kremnica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Slíž, nar. 22.01.1962, trvale bytom 967 01 Kremnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1777.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
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konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
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
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zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026893
Spisová značka: 7OdK/112/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Šípová, nar. 21.07.1989, trvale bytom 968
01 Nová Baňa, prechodne bytom Hodruša-Hámre 759, 966 61 Hodruša-Hámre, ktorého právne zastupuje Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

26

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom
SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Šípová, nar. 21.07.1989, trvale bytom 968 01 Nová Baňa,
prechodne bytom Hodruša-Hámre 759, 966 61 Hodruša-Hámre.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.: S1253.

Ustanovuje správcu: Ing. Marián Holúbek, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica,

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026894
Spisová značka: 7OdK/113/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Kökény, nar. 16.04.1993, trvale bytom
Šimonovce 220, 980 02 Jesenské, 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: Štefan Kökény, nar. 16.04.1993, trvale bytom Šimonovce 220,
980 02 Jesenské.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
zn.:S610.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie: Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš,

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
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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zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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. 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 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026895
Spisová značka: 7OdK/114/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Pavla, nar. 08.02.1964, trvale bytom
Tuhár 32, 985 12 Tuhár, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Pavla, s miestom podnikania
Tuhár 32, 985 12 Tuhár, IČO: 35488034, 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: Stanislav Pavla, nar. 08.02.1964, trvale bytom Tuhár 32, 985 12
Tuhár, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Pavla, s miestom podnikania Tuhár 32, 985 12
Tuhár, IČO: 35488034.

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

31

Obchodný vestník 88/2022
II.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1823.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026896
Spisová značka: 7OdK/115/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Dono, nar. 10.01.1981, trvale bytom
Chyžné 80, 049 18 Lubeník, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Martin Dono, s miestom podnikania
Chyžné 80, 049 18 Lubeník, IČO: 53043171, 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: Martin Dono, nar. 10.01.1981, trvale bytom Chyžné 80, 049 18
Lubeník, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Martin Dono, s miestom podnikania Chyžné 80, 049 18
Lubeník, IČO: 53043171.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1795.

Ustanovuje správcu: Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, 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
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dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026897
Spisová značka: 7OdK/116/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Kárászová, nar. 12.12.1963, trvale
bytom Šimonovce 58, 980 03 Jesenské, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Kárászová, s
miestom podnikania Forststrasse 27, 068 90 Lustenau, IČO: 27732144, 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: Katarína Kárászová, nar. 12.12.1963, trvale bytom Šimonovce
58, 980 03 Jesenské, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Katarína Kárászová, s miestom podnikania
Forststrasse 27, 068 90 Lustenau, IČO: 27732144.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: WITT & KLEIM RENEWALS k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1971.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026898
Spisová značka: 7OdK/117/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Lásková, nar. 21.06.1981, trvale bytom
Sládkovičova 222/65, 980 55 Klenovec, 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 Lásková, nar. 21.06.1981, trvale bytom Sládkovičova
222/65, 980 55 Klenovec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01
Zvolen, zn.: S699.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP). Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení
konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
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 konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026899
Spisová značka: 7K/3/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 3582/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka AB stav, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 003 760, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka číslo: 3582/S.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť LEGAL RECOVERY, k. s., so
sídlom príslušnej kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 47 250 097, značka správcu S1665.
III.
Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, 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
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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Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné len 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 ZoKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Banská Bystrica. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach (§ 127 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na
jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). 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 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
4.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku SR. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR).
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 ZoKR).
5.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 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. 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. 1, 2, 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku SR (§ 199 ods. 9
druhá veta ZoKR).
6.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
7.
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
ZoKR).
8.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky („podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZoKR). 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 ZoKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 7, 8 ZoKR).
10.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR). Vzory
tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom
sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
12.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZoKR).
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 SR (§ 29 ods. 8 ZoKR).
15.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 4 a 5 ZoKR).
16.
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, 10 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026900
Spisová značka: 7K/11/2022
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 7K/11/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: GRUN - SK s.r.o., so sídlom Školská 883/32, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 47 179 309
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. júla 2022 o 10.00 hod., na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu
(§ 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku).
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku).
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

V Banskej Bystrici, dňa 03. mája 2022
JUDr. Katarína Kochan Morová
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Lukáš Petrík
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026901
Spisová značka: 7K/11/2022
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 7K/11/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,
a ním označeného veriteľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00 585 441
proti
dlžníkovi: GRUN - SK s.r.o., so sídlom Školská 883/32, 979 01 Rimavská Sobota,
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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IČO: 47 179 309
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. júla 2022 o 10.00 hod., na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Súd týmto upovedomuje veriteľa označeného v 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: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Staré Mesto, IČO: 00 585 441, o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu
(§ 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku).
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026902
Spisová značka: 7K/12/2022
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 7K/12/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,
a ním označených veriteľov: a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942
436; b) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35
937 874; c) Union zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831; d) KUEHNE +
NAGEL, s.r.o., Vajnorská cesta 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 339 603,
proti
dlžníkovi: JAKUŠ-SLOVTEGA s.r.o., so sídlom SNP 116, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 321 896
o návrhu na vyhlásenie 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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nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. júla 2022 o 13.00 hod., na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JAKUŠSLOVTEGA s.r.o., so sídlom SNP 116, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 321 896, a to
veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874, Union
zdravotná poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 a KUEHNE + NAGEL, s.r.o.,
Vajnorská cesta 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 339 603, o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu
(§ 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku).
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026903
Spisová značka: 7K/12/2022
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 7K/12/2022
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: JAKUŠ-SLOVTEGA s.r.o., so sídlom SNP 116, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 321 896
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. júla 2022 o 13.00 hod., na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu
(§ 153 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku).
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku).
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2022
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
K026904
Spisová značka: 26K/8/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: TOMIREX s. r. o. v konkurze, so sídlom: Opatovská cesta 14, 040 01
Košice, IČO: 31 723 420 uznesením zo dňa 17.03.2022, sp. zn. 26K/8/2019-1167 zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku; zároveň súd predmetným uznesením priznal správcovi podstaty odmenu z
výťažku v celkovej výške 5.770,42 eur a nepriznal správcovi podstaty náhradu výdavkov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.04.2022.
Okresný súd Košice I, dňa 02.05.2022
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K026905
Spisová značka: 30K/2/2021
Okresný súd Košice I vo 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 výkone dohľadu súdom nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie
Moldavská cesta 10/B , 040 11 Košice - mestská časť Západ , zn. správcu: S1742:
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
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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, 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 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, 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 zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
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 2.5.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K026906
Spisová značka: 26K/63/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: CARGUN, spol. s r.o., so sídlom: časť Lucia Baňa 1, 044 25 Medzev,
IČO: 36 184 471 uznesením zo dňa 16.02.2022, sp. zn. 26K/63/2011-385 zrušil konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu pre nedostatok majetku a priznal správcovi podstaty odmenu z výťažku vo výške 1.952,46 eur a náhradu
preukázaných výdavkov v celkovej výške 8.453,35 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2022.
Okresný súd Košice I, dňa 02.05.2022
Okresný súd Košice I dňa 2.5.2022
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K026907
Spisová značka: 9OdK/24/2022
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Dalibor Cifra, nar.: 22.12.1965, bytom: Kpt. Jaroša 779/9, 040
22 Košice-Dargovských hrdinov, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dalibor Cifra, nar.: 22.12.1965, bytom: Kpt. Jaroša 779/9, 040
22 Košice-Dargovských hrdinov.
II.
Zbavuje dlžníka: Dalibor Cifra, nar.: 22.12.1965, bytom: Kpt. Jaroša 779/9, 040 22 Košice-Dargovských
hrdinov, 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: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1836.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov,
zn. správcu: S1836; 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. D14-379/2022 na účet správcu
podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1836; 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
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odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
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rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. 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).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K026908
Spisová značka: 26OdK/109/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Lipovský, narodený: 14.05.1997, bytom: 043 22 Danišovce
150, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
150.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Lipovský, narodený: 14.05.1997, bytom: 043 22 Danišovce

II.
Zbavuje dlžníka: Erik Lipovský, narodený: 14.05.1997, bytom: 043 22 Danišovce 150, všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S909.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S909; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-346/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie: Platanová 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S909; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
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dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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. 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).
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).
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).
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).
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).
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).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. 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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026909
Spisová značka: 26OdK/108/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Nikolas Viola, narodený: 04.04.1996, bytom: Ulica
Československej armády 389, 049 11 Plešivec, podnikajúci pod obchodným menom: Nikolas Viola, s miestom
podnikania: Ulica Československej armády 389, 049 11 Plešivec, IČO: 50 908 502, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.05.2018, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Nikolas Viola, narodený: 04.04.1996, bytom: Ulica
Československej armády 389, 049 11 Plešivec.
II.
Zbavuje dlžníka: Nikolas Viola, narodený: 04.04.1996, bytom: Ulica Československej armády 389, 049
11 Plešivec, 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. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1936.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1936; 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. D14-349/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, zn. správcu: S1936; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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
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pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 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. 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).
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).
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).
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).
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).
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).
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. 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).
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).
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).
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).
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).
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).
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
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

60

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

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 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026910
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
I.
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I
(pracovisko ul. Tichá č. 21, 040 01 Košice) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí
s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 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 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona
odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie, potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026911
Spisová značka: 26K/9/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID 19.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/9/2022
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Mgr. Anna Racková, rod. Racková
dlžníka:
Helske Europe, s. r. o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 24.06.2022 o 09:20 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 03.05.2022
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško resp. respirátor ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID 19.

UPOVEDOMENIE
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o určení termínu pojednávania
spisovú značku: 26K/9/2022

Deň vydania: 09.05.2022

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa:

Mgr. Anna Racková, rod. Racková
a ním označených

veriteľov
veriteľ č. 1. Mgr. Anna Racková, rod. Racková
veriteľ č. 2. Mária Grečková
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 24.06.2022 o 09:20 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Helske Europe,
s. r. o., so sídlom: Novoveská cesta 2848/40, 054 01, 054 01 Levoča, IČO: 47 607 611
a to
1/

Mgr. Anna Racková, rod. Racková, trvale bytom Krajné č. 225, 916 16 Krajné, nar. 11.10.1986,
adresa na doručovanie písomností: Športová č. 5033/36, 921 01 Banka

2/

Mária Grečková, nar. 05.11.1975, trvale bytom Javorová 510/10, 053 14 Spišský Štvrtok.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 03.05.2022

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová
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Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026912
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana
Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, na podanie vylučovacej žaloby
voči správcovi takto
rozhodol

I.
Ukladá spoločnosti: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice - mestská časť
Staré Mesto, IČO: 31 698 115, v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi podstaty: Ing.
Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, žalobu, ktorou sa bude
domáhať vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 211/2018
zo dňa 02.11.2018, a to súpisovej zložky číslo 7: opis: Peňažná pohľadávka v hodnote 32.189.864,00 EUR s
príslušenstvom; právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody; dlžník: Slovenská republika, v mene ktorej koná
Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789; poznámka: správca
poznamenáva spornosť zápisu; deň sporného zápisu: 22.10.2018; dôvod sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o
postúpení pohľadávky; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB REAL, s.r.o., Košice, so
sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115; spornosť výšky pohľadávky: súdne konanie vedené
Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 22C/372/2009.
II.
U k l a d á spoločnosti: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 31 698 115, v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, žalobu,
ktorou sa bude domáhať vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 211/2018 zo dňa 02.11.2018, a to súpisovej zložky číslo 8: opis: Peňažná pohľadávka v hodnote
5.569.151,90 EUR s príslušenstvom; právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody; dlžník: Slovenská republika,
v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789;
poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu; deň sporného zápisu: 22.10.2018; dôvod sporného zápisu:
neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB
REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115; spornosť výšky pohľadávky: vyplýva
z konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/54/2013.
III.
U k l a d á spoločnosti: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 31 698 115, v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, žalobu,
ktorou sa bude domáhať vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 211/2018 zo dňa 02.11.2018, a to súpisovej zložky číslo 9: opis: Peňažná pohľadávka v hodnote
2.518.648,60 EUR s príslušenstvom; právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody s príslušenstvom; dlžník:
Slovenská republika, v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,
IČO: 30 844 789; poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu; deň sporného zápisu: 22.10.2018; dôvod
sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115; spornosť výšky
pohľadávky: vyplýva z konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/151/2013.
IV.
U k l a d á spoločnosti: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 31 698 115, v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi
podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, žalobu,
ktorou sa bude domáhať vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 211/2018 zo dňa 02.11.2018, a to súpisovej zložky číslo 10: opis: Peňažná pohľadávka v hodnote
23.235.743,00 EUR s príslušenstvom; právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody s príslušenstvom; dlžník:
Slovenská republika, v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so sídlom: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava,
IČO: 30 844 789; poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu; deň sporného zápisu: 22.10.2018; dôvod
sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: AB REAL, s.r.o., Košice, so sídlom: Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115; spornosť výšky
pohľadávky: vyplýva z konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/151/2013.
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Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o
vylúčenie sporného majetku so súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné (§ 78
ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026913
Spisová značka: 31K/28/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze, so sídlom: Garbiarska 2,
040 71 Košice, IČO: 31 690 904, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie:
Masarykova 21, 040 01 Košice, zn. správcu: S1177, o predĺžení lehoty na popretie pohľadávok takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K026914
Spisová značka: 31K/3/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Contineo s.r.o. v konkurze, so sídlom: Jiskrova 4, 040 01 Košice, IČO:
31 722 016, uznesením zo dňa 22.03.2022, č. k.: 31K/3/2018-546, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok
u správcu pod č. 84p v celkovej výške 471,60 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2022.

Okresný súd Košice I dňa 3.5.2022
Mgr. Martin Jančáry, vyšší súdny úradník
K026915
Spisová značka: 29K/10/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALSIS, spol. s r.o., so sídlom Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Svätovavrinecká 13920/10, IČO: 47 483 016, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Nitra,
Podzámska 2959/18A, IČO: 33 986 665, značka správcu S 1412, o určení paušálnej náhrady výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnej správkyni: JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Nitra, Podzámska
2959/18A, IČO: 33 986 665, značka správcu S 1412, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500 eur.
II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na
účet predbežnej správkyni: JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Nitra, Podzámska 2959/18A, IČO: 33 986
665, značka správcu S 1412, paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu v sume 1 500 eur, a to z preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežnej správkyne zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D19 - 34/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 3.5.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, vyšší súdny úradník
K026916
Spisová značka: 29K/10/2021
Okresný súd Nitra vo v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALSIS, spol. s r.o., so
sídlom Bratislava, Svätovavrinecká 13920/10, IČO: 47 483 016, ktorého správcom je: JUDr. Andrea Pállová, so
sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska 2959/18, zn. správcu S1412, o paušálnej odmene správcu takto
rozhodol
P r i z n á v a správkyni JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska 2959/18, zn. správcu S1412,
paušálnu odmenu v sume 2 300,00 eur.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.5.2022
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K026917
Spisová značka: 29OdK/74/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníka: Ingrid Moravitzová, rod. Mandúrová, nar. 03.09.1969,
bytom Zemianska Olča, Hlavná 569/17, t. č. bytom Bratislava - Rača, Pekná cesta 3008/2, podnikajúcej pod
obchodným menom Ingrid Moravitzová, s miestom podnikania Zemianska Olča, Hlavná 569/17, IČO: 40 408 086,
zastúpená Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska 71, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v
Bratislave, so sídlom Bratislava, Račianska 71, o návrhu na vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ingrid Moravitzová, rod. Mandúrová, nar. 03.09.1969, bytom
Zemianska Olča, Hlavná 569/17, podnikajúca pod obchodným menom Ingrid Moravitzová, s miestom podnikania
Zemianska Olča, Hlavná 569/17, IČO: 40 408 086.
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. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Nové Zámky, Podzámska 32, IČO:
51 446 049, značka správcu S 296.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v jednom rovnopise u
správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však nemôžu vykonávať hlasovacie právo.
Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až
10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR“) sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami § 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami
§ 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v tomto
konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze (§ 166a ZoKR v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia
(§ 166b ZoKR).
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.04.2022 vedený pod položkou registra D14 542/2022, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k
stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 3.5.2022
JUDr. Simona Krčmáriková, sudca
K026918
Spisová značka: 1K/14/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v
konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, správcom ktorého je FARDOUS
PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48 002 381, o návrhu
Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 na potvrdenie prevodu
pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/15/2015-838 zo dňa 16.04.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname
pohľadávok pod por. č. 703, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova
887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 106.066,36 EUR.
II.
potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname
pohľadávok pod por. č. 360, 361, 364 - 411, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1,
851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská
7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 102.866,84 EUR.
III.
potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname
pohľadávok pod por. č. 704, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova
887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 91.495,62 EUR.
IV.
potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov, zapísaných v zozname
pohľadávok pod por. č. 363, z pôvodného veriteľa Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01
Bratislava, IČO: 35 735 457 voči úpadcovi: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova
887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 na navrhovateľa Express Group, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava, IČO: 35 795 123 v celkovej výške 3.335.745,56 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2018.

Okresný súd Prešov dňa 3.5.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K026919
Spisová značka: 5OdK/151/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Dunka, nar. 30.09.1993, trvale bytom Budovateľská
19, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Dunka, nar. 30.09.1993, trvale bytom Budovateľská 19,
064 01 Stará Ľubovňa,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Jana Čižmárová, so sídlom kancelárie Kopečná 252/2, 058 01 Poprad,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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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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. Jana Čižmárová, so sídlom kancelárie Kopečná 252/2, 058 01 Poprad preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
č. 453/2022.
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.
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,
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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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 3.5.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K026920
Spisová značka: 5OdK/152/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Duda, nar. 23.12.1986, trvale bytom 082 33
Chmiňany 170, podnikajúci pod obchodným menom Marek Duda ISKRA, s miestom podnikania 082 33 Chmiňany
170, IČO: 50 413 538 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Duda, nar. 23.12.1986, trvale bytom 082 33 Chmiňany
170, podnikajúci pod obchodným menom Marek Duda ISKRA, s miestom podnikania 082 33 Chmiňany 170, IČO: 50
413 538,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych 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. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 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. 454/2022.
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.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.5.2022
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K026921
Spisová značka: 2OdK/61/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Magdaléna Pompová, nar. 15.02.1981, Gerlachovská
104/69, 060 01 Malý Slavkov, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 42 077 800, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
I.
odvoláva správcu: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov, IČO: 42 077 800,
II.
ustanovuje správcu: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO:
51 664 437.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026922
Spisová značka: 2OdK/36/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nikola Grundzová, nar. 23.06.1997, Podskalka 5903/92,
066 01 Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
080 01 Prešov, IČO: 42 077 800, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
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I.
odvoláva správcu: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov, IČO: 42 077 800,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, IČO: 42 343 224.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026923
Spisová značka: 2OdK/81/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Kamil Šamko, nar. 06.09.1998, Mlynská 710/25, 091 01
Stropkov, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov, IČO: 42 077 800, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
I.
odvoláva správcu: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov, IČO: 42 077 800,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné,
IČO: 37 944 924.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K026924
Spisová značka: 3OdK/66/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Veronika Dudiová, nar. 20.08.1985, Jesenského 1646/10,
069 01 Snina, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
Prešov 080 01, IČO: 42077800, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
I.
o d v o l á v a správcu: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
Prešov 080 01, IČO: 42077800,
II.
u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné
066 01, IČO: 42229685.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.4.2022
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K026925
Spisová značka: 29K/9/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť WISE
CORPORATE, s. r. o. v konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 730 874, ktorého správcom je
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o odvolaní
funkcie správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01
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Trenčín, značka správcu S1369.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 2.5.2022
JUDr. Michal Fiala, sudca
K026926
Spisová značka: 38K/11/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
obchodnú spoločnosť LIŠKA Slovakia s. r. o. v konkurze so sídlom 913 31 Skalka nad Váhom 131, IČO 36 324 850,
uznesením č.k. 38K/11/2019-211 zo dňa 06.04.2022 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 67 až 78 vo výške 1 048 071,55 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2022.

Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2022
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K026927
Spisová značka: 38K/20/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti ZAS, spol. s
r.o. v konkurze so sídlom Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza, IČO 36 011 185, práv. zast. Mgr. Milan Trylč,
PhD., advokát so sídlom J. Kráľa 738/12, 905 01 Senica, ktorého správcom je JUDr. Darina Válková so sídlom
kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania / resp.
potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 827,30 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2
až č.7.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K026928
Spisová značka: 38K/9/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti
JARA, s. r. o. so sídlom Rozkvet 2063/178, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 829 170, o návrhu na vyhlásenie
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konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť JARA, s. r. o. so sídlom Rozkvet 2063/178, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 36 829 170, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť JARA, s. r. o. so sídlom Rozkvet
2063/178, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 829 170.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01
Trenčín, značka správcu S1691.
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
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/9/2022. 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.). 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
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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
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 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 3.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K026929
Spisová značka: 60K/6/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Superia, s. r. o., IČO: 50 425 277, so sídlom
Hviezdoslavov 730, 930 41 Hviezdoslavov, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 39765/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 30.04.2022, a to tak, že doloží:
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
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záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, inak súd návrh
navrhovateľa - dlžníka odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 02.05.2022
JUDr. Patrik Zolvík, vyšší súdny úradník
K026930
Spisová značka: 60OdK/78/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Lakatos, narodený 27.01.1981, trvale bytom
Letištná 1621/2, 929 01 Dunajská Streda - Malé Blahovo, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Lakatos,
IČO: 40 810 836, s miestom podnikania Letištná 1621/2, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 04.05.2009, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Lakatos, narodený 27.01.1981, trvale bytom Letištná
1621/2, 929 01 Dunajská Streda - Malé Blahovo.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 48 003 506, značka správcu: S1765.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
21.04.2022, vedený pod položkou registra 250/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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
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mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.05.2022
JUDr. Martin Smolko, sudkyňa
K026931
Spisová značka: 60OdK/79/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Sípos, narodený 12.04.1973, trvale bytom Ružová
ulica 89/7, 929 01 Veľké Dvorníky, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Sípos, narodený 12.04.1973, trvale bytom Ružová ulica
89/7, 929 01 Veľké Dvorníky.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 37 988 620, značka správcu: S1223.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
21.04.2022, vedený pod položkou registra 249/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.05.2022
JUDr. Martin Smolko, sudca
K026932
Spisová značka: 23OdK/36/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Zoltán Kohel, narodený 02.02.1970, trvale bytom
Koncová ulica 166/26, 930 13 Trhová Hradská, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zoltán Kohel, narodený 02.02.1970, trvale bytom Koncová
ulica 166/26, 930 13 Trhová Hradská.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Dragún, so sídlom kancelárie Potočná 15, 909 01 Skalica, IČO: 51
829 452, značka správcu: S1946.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.02.2022, vedený pod položkou registra 108/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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 zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.05.2022
JUDr. Jana Wilková, sudkyňa
K026933
Spisová značka: 23OdK/78/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Kocsisová, narodená 28.06.1985, trvale bytom
Júliusa Lőrincza 2133/4, 929 01 Dunajská Streda, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Kocsisová, narodená 28.06.1985, trvale bytom Júliusa
Lőrincza 2133/4, 929 01 Dunajská Streda.
II.
Ustanovuje správcu: VGD Recovery k.s., so sídlom kancelárie Krajinská 32, 921 01 Piešťany, IČO: 53
353 943, značka správcu: S2029.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.

Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
21.04.2022, vedený pod položkou registra 251/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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

91

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 03.05.2022
JUDr. Jana Wilková, sudkyňa
K026934
Spisová značka: 2K/21/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Návrh na zrušenie konkurzu na majetok úpadcu zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K026935
Spisová značka: 4K/23/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A.G.P. s.r.o., so sídlom Sad SNP 14,
010 01 Žilina, IČO: 46 079 840, správcom ktorého je: JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie Radlinského 1718,
026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol

Potvrdzuje
prevod pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Žilina, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, vo výške 60,- eur, ktorá je vedená v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 5/37, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. 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 podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K026936
Spisová značka: 4K/33/2013

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo, so sídlom
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa, IČO: 00 694 886, správcom ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom
kancelárie Závodská cesta 24, 010 08 Žilina, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením položiek so
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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súpisu majetku, takto
rozhodol

I.
Správcovi
udeľuje
súhlas
na vylúčenie majetku zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 97/2014 dňa 23.05.2014, položky č. 207 až 369 zapísané v časti
IV. súbor hnuteľných vecí - materiál v „Žiara, v.d.“, položky č. 370 až 378 zapísané v časti V. hnuteľné veci - hotové
výrobky a položku č. 2 zapísanú v časti X peňažné pohľadávky.
II.
Návrh na udelenie súhlasu s vylúčením položiek súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 97/2014 dňa 23.05.2014 a v Obchodnom vestníku č. 26/2016 dňa 09.02.2016, položky č. 1,
3 a 4 zapísané v časti X. peňažné pohľadávky a položky č. 204, 205 a 206 zapísané v časti IV. hnuteľné veci,
zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K026937
Spisová značka: 7OdK/39/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Dítětová, nar. 19.05.1992, trvale bytom Jelence
831/52, 034 01 Ružomberok, do 18.02.2022 podnikajúci pod obchodným menom Michaela Dítětová RUŽOMBERSKÝ ANTIKVARIÁT, s miestom podnikania Jelence 831/52, 034 01 Ružomberok (do 16.02.2022 s
miestom podnikania Liptovská 2127/4, 034 01 Ružomberok), IČO: 50 124 145, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132,
027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Dítětová, nar. 19.05.1992, trvale bytom Jelence
831/52, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo, značka správcu: S 1523.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
27.04.2022, vedený pod položkou registra 275/2022, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 3.5.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K026938
Spisová značka: 7OdK/40/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Matušák, nar. 12.03.1982, trvale bytom Západ
1056/13, 028 01 Trstená, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Matušák, nar. 12.03.1982, trvale bytom Západ
1056/13, 028 01 Trstená.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, značka
správcu: S 1170.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
27.04.2022, vedený pod položkou registra 274/2022, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

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

Okresný súd Žilina dňa 3.5.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K026939
Spisová značka: 9K/6/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Terrik Bau s.r.o., so sídlom Raková
4075, 023 51 Raková, IČO: 51 775 859, takto

rozhodol

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 27.04.2022 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 27.04.2022
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 27.04.2022 a v deň predloženia
tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
24.06.2022 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 107, I. poschodie, a vyzýva dlžníka,
aby sa na pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje označených veriteľov: Sociálna poisťovňa- ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, 813
63 Bratislava a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka,
IČO: 35 937 874, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 24.06.2022 o 09:00 hod.
na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 107, I. poschodie, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 3.5.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K026940
Spisová značka: 3K/3/2008
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Somík, nar.: 11.10.1940, trvale
bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, značka správcu: S1170, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Štefan Somík, nar.: 11.10.1940, trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2022
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K026941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikolas Švarda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1905/24, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK294/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK294/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Tomáš Vaňo, Záhumenská 23, 841 06 Bratislava, na majetok dlžníka Nikolas
Švarda, nar. 30.6.1990, bytom Drobného 1950/24, 841 01 Bratislava, konkurz vyhlásený uznesením Okresného
súdu Bratislava I, 33OdK 294/2021, zo dňa 25.4.2022, zverejnené v OV č. 82/2022, zo dňa 29.4.2022,
právoplatné dňa, 30.4.2022, týmto oznamuje úradné hodiny pre nahliadanie do správcovského spisu, ktoré sú
pondelok až piatok od 7.00h do 13.00h, v sídle kancelárie správcu.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K026942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikolas Švarda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1905/24, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK 294/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK294/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Tomáš Vaňo, Záhumenská 23, 841 06 Bratislava, na majetok dlžníka Nikolas
Švarda, nar. 30.6.1990, bytom Drobného 1950/24, 841 01 Bratislava, konkurz vyhlásený uznesením Okresného
súdu Bratislava I, 33OdK 294/2021, zo dňa 25.4.2022, zverejnené v OV č. 82/2022, zo dňa 29.4.2022,
právoplatné dňa, 30.4.2022, týmto oznamuje veriteľom, podľa § 32 ods.7 písm. b/ ZKR, ktorí uplatnia právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, v súlade s § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok, podľa § 32 ods. 17 ZKR, sú
povinný zložiť na účet v peňažnom ústave, CSOB a.s., IBAN SK30 7500 0000 0009 0206 9533, s variabilným
číslom 332942022.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca 289

K026943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sebastián Jáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 3121/9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/295/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/295/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Sebastián Jáni, Exnárova 3121/9, 821 03 Bratislava,
spis. značka 33OdK/295/2021 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
10:00 – 16:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.
Mgr. Boris Kotleba, správca

K026944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sebastián Jáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 3121/9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/295/2021 - S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/295/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Sebastián Jáni, Exnárova 3121/9, 821 03 Bratislava, sp. zn. 33OdK/295/2021 oznamuje v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN: SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:
33OdK/295/2021 - S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie: 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
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. 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.
Mgr. Boris Kotleba, správca
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K026945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Ružinov 0, 821 09 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6 6, 851 04 Bratislava - Petržalka
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/255/2021 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/255/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 11.4.2022 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Mária Kisová, narodená 12.10.1971, Bratislava – mestská časť
Ružinov, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/188/2021 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by
mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty. 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 pri vynaložených 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 a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Miloš
Ágg, správca

K026946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špurek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 94 / 33, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurze na majetok vyššie uvedeného úpadcu správca podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate. Zároveň správca úpadcu
oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty.

POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch v čase 9,00 - 15,00 hod. v kancelárii
správcu Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

106

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Bratislave, dňa 04.05.2022

JUDr. Michal Mudrák, správca

K026947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2018 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu:
S1313, správca úpadcu: Retail Value Stores, a. s., so sídlom: Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256
770, v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 25.04.2022 vyhlasuje verejného
ponukového konanie na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (oddelená podstata) ako peňažná
pohľadávka, súpisová zložka majetku poradové číslo 65.

Predmetom speňažovania je nasledovný majetok:

Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 148.440,40
Mena: EUR
Dlžník: Stephane Franck Georges Sellier
Právny dôvod vzniku (stručne): Pohľadávka z bezdôvodného obohatenia štatutárneho orgánu dlžníka, vymáhaná
v rámci súdneho konania v Českej republike, ktorého výsledok nie je možné s určitosťou predpokladať.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50% nominálnej hodnoty pohľadávky
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
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Sporný zápis:
Podmienky ponukového konania:
(ďalej aj „predmet speňaženia“)

Všeobecné podmienky verejného ponukového konania
I. Spôsob zverejnenia verejného ponukového konania
1. Správca zverejní verejné ponukové konanie v Obchodnom vestníku spolu s podmienkami verejného
ponukového konania s odkazom na e-mailovú adresu správcu.
E-mailová adresa správcu: milena.noskova@noskopartners.sk
II. Podmienky verejného ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk
1. V prípade záujmu na vyžiadanie záujemca obdrží ďalšie informácie o predmete speňaženia.
2. Ponuka musí byť doručená najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku na adresu sídla správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava k rukám správcu doporučene. Prvý deň
15 dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Za predpokladu, že posledný deň lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty
je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky správcovi.
3. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
4. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz 8K/39/2018, úpadca
Retail Value Stores, a.s. – NEOTVÁRAŤ!“. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet speňaženia, inak sa všetky jeho podané ponuky
odmietnu.
5. Riadne doručená ponuka je záväzná, a to až do skončenia verejného ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a ani vziať späť.
III. Obsah ponuky
1. Označenie záujemcu
a. v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
príloha: fotokópia občianskeho preukazu záujemcu;
b. v prípade fyzických osôb – podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
bydlisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, príloha: fotokópia živnostenského listu záujemcu,
fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH;
c. v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, príloha: fotokópia výpisu
z Obchodného registra záujemcu, fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH.
2. Označenie predmetu speňaženia musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku
oddelenej podstaty.
3. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle vyššie
uvedeného výpisu z Obchodného registra.
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
s nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov/ nariadenie o GDPR
a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v prípade predloženia ponuky fyzickou osobou.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky v termíne do 7 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v sídle
kancelárie správcu a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý predloží príslušnému orgánu.
2. Víťazom verejného ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky, ktorý predloží:
a. najvyššiu ponuku,
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b. súčasne splní podmienky verejného ponukového konania,
c. a následne bude ponuka schválená príslušným orgánom.
3. Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
4. Vyhodnotenie verejného ponukového konania oznámi správca všetkým záujemcom, ktorých súťažné
podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
správca

K026948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklošová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 1221/6, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/33/2022 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/33/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné
vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K026949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELBIOGAS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 34, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 720 998
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova
34, Bratislava, IČO: 44 720 998 týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 21.6.2022 o 11.00 hod. s miestom
konania: kancelária správcu na ulici Špitálska 10 (4.poschodie), 811 08 Bratislava s nasledovným programom:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne, záver.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, resp. zástupca veriteľa je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a/alebo dokladom
preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej pohľadávky.
V Bratislave 4.5.2022

K026950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabátová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 29, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/16/2022 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Kabátová, nar. 24.11.1964, trv. bytom:
Gercenova 1164/29 , 851 01 Bratislava, občan SR (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len
„ZKR“), oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.

V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voleková
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K026951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ribayova 3400 / 19, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/20/2022 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/20/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: René Červenka, nar. 09.06.1993, trv. bytom:
Ribayova 3400/19, 821 04 Bratislava, občan SR (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.

V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voleková

K026952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szügyén Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 428, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/31/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/31/2020
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27K/31/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Oľga Karásková, správca dlžníka: Boris Szügyén, nar. 6.12.1994, trvale bytom Šintava 428, nar.
6.12.1994, týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZoKR“) v spojení s § 40 ods. 1 písm. f)
vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. uverejňujem zmenu súpisu všeobecnej podstaty, predmetom ktorej je vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu nasledovne:
Opis vylúčenej súpisovej zložky majetku:
Majetok podliehajúci konkurzu – spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku OV
č. 249/2020 zo dňa 29. decembra 2020, a to pod súpisovou položkou č. 3 až 12 nasledovne:

3.
hnuteľná vec: digitálna váha zn. Electronic Pocket Scale s katrou Admiral Casino + 2 ks vrecká z PVC – in
natura, stav: používané, súpisová hodnota 1,- €
4.

hnuteľná vec: kuchynská váha zn. Sencor, stav: používané, súpisová hodnota 1,- €

5.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn. San Francisco, čiernej farby, IMEI: 355458041195109, stav: používané,
súpisová hodnota 1,- €
6.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn Nokia RM 1035, bielej farby + SIM O2, IMEI1: 353703074086085, IMEI2:
353703074086089, stav: používané, súpisová hodnota 1,- €
7.

hnuteľná vec: USB kľúč zn. Samsung, bielej farby, stav: používané, súpisová hodnota 1,- €

8.

hnuteľná vec: modem T-com + SIM karta čiernej farby, stav: používané, súpisová hodnota 1,- €

9.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn. Samsung S8+, čiernej farby s obalom bielo-čiernej farby – plastový,
stav: používané, súpisová hodnota 50,- €
10.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn. Huawei mate 20 pro s čiernym obalom, stav: používané, súpisová
hodnota 50,- €
11.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn Nokia RM 1134, čiernej farby + SIM O2, IMEI: 355127077817916, stav:
používané, súpisová hodnota 1,- €
12.
hnuteľná vec: mobilný telefón zn. Nokia RM 1134, čiernej farby + SIM O2, IMEI: 358892075126233, stav:
používané, súpisová hodnota 1,- €

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu:

V zmysle § 81 ods. 1 ZoKR platí:
Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného
orgánu zo súpisu vylúčiť.

Správca uvádza, že súpisové zložky majetku neboli speňažené ani v opakovanom kole verejnej obchodnej
súťaže, vyhlásenej na základe záväzného pokynu Okresného úradu Bratislava ako príslušného orgánu,
udeleného dňa 9.2.2022.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca následne požiadal o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku zo súpisu v súlade s § 81
ZoKR, pričom tento mu bol zo strany Okresného úradu Bratislava ako príslušného orgánu udelený dňa 9.2.2022
doručený správcovi dňa 15.2.2022.

Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu:

2.5.2022

Poučenie:

V zmysle § 81 ods. 3 a ods. 5 ZoKR platí:
Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý
ponúkne najlepšie podmienky.
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

Vzhľadom na uvedené týmto oznamujem veriteľom prihlásenej pohľadávky, že v prípade záujmu
o majetok vylúčený zo súpisu je potrebné kontaktovať správcu elektronicky na adrese elektronickej pošty
karaskova@akmisik.sk, a to najneskôr do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.

JUDr. Oľga Karásková, správca

K026953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Old Town Service s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 32, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 454 167
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/57/2021 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/57/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Old Town Service s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08
Bratislava, IČO: 45 454 167, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 33K/57/2021,že v
súlade s ustanovením §167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal
do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky č.1-4 veriteľa Slovenský ochranný zväz autorský pre
práva k hudobným dielam, so sídlom Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454, v celkovej výške
375,98 EUR, ktoré boli uplatnené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č.1, doručenou dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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04.05.2022, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 04.04.2022. Pohľadávky sú
zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom134-137.
V Bratislave, dňa 04.05.2022
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K026954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Líška František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polárna 3245 / 4, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/24/2022 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/24/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu František Líška, nar. 25.02.1974, trvale bytom Polárna 3245/4, 821 02
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167I ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška do konkurzu nasledovne :
- dňa 04.05.2022 od veriteľa BL Finance, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava IČO : 44 307 683 a to
prihláška pohľadávky v celkovej sume 9245,75 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 04.05.2022.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K026955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Billová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/298/2021 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/298/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Renáta Billová, nar. 12.06.1999, bytom Kopčianska 2969/86, 851 01
Bratislava, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Záhradnícka 41 (prízemie), 821 08 Bratislava, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod. Termín je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.
+421-2-5556-4218, mob. č. 0918-788-811, resp. e-mailom na: jan.bencura @advokatjb.onmicrosoft.com;

K026956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Billová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/298/2021 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/298/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR), správca dlžníka Renáta Billová, nar. 12.06.1999, bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Číslo bankového účtu: 1158 1322/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
IBAN: SK86 0900 0000 0000 1158 1322;
Výška preddavku: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky čo do výške, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá ,najmenej 350 € a najviac 10.000,- € v zmysle § 32 ods. 19 ZKR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz Renáta Billová;
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol pripísaný preddavok vo výške uvedenej v § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K026957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Billová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/298/2021 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/298/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Renáta Billová, nar.
12.06.1999, bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, Slovenská republika („ďalej len dlžník“) oznamujem,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I., č. k. 33OdK/298/2021 zo dňa 26.04.2022,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 85/2022, dňa 04.05.2022, pod zn. K025981, vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn.
S130.
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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
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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 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
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According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Renáta Billová, nar. 12.06.1999, bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, is our
responsibility to inform you, that the district Court in Bratislava I. No. 33OdK/298/2021 dated 26.04..2022, it was
published in the Commercial bulletin No. 85/2022 from 04.05.2022, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Ján Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, as the trustee in the
bankruptcy.
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.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within
the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to
vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial
Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal
effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories
being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy
date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency
whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia,
the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
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the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership.
The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured
creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed
term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The
order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Ján Benčura, správca/trustee

K026958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rechtorík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911 / 3, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/112/2021 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/112/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Miloš Rechtorík, nar. 13.08.1986, trvale bytom
Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - Staré Mesto, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn.: 31OdK/112/2021, 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 prihláška pohľadávky veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484,
Ul. 29. augusta, 813 63 Bratislava.
Právny dôvod vzniku súhrnnej pohľadávky: (i) r.č. 700-1610274214-GC04/14 z 3.2.2014 vo výške 781,62 €; (ii)
r.č. 700-1612181714-GC04/14 z 24.07.2014 vo výške 714,05 (iii) r.č. 700-1611513119-GC04/19 z 27.08.2019 vo
výške 1855,62 €. Poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Marek Piršel, správca

K026959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 219
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/24/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/24/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu LEAM s.r.o.
Predmet speňaženia:
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu LEAM s.r.o., so sídlom Na Hriadkach 51,
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO: 36 722 219, na základe záväzného pokynu uloženého príslušným
orgánom vyhlasuje dňom 10.05.2022 prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku
Úpadcu:
Hnuteľný majetok:
Súpisová položka majetku por. č. 8: Vykurovací systém Protherm s dvoma kotlami o výkone 180kW K1-0068 K20069; evidenčné číslo KO/1/2000; popis: 1 ks kotol záložný nefunkčný (používa sa na náhradné diely), 1 ks kotol
repasovaný v roku 2011, 1 ks výmenník tepla nový kúpený v roku 2019; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach
51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 600,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 9: MaR s príslušenstvom ALFA LAVAL 101040; evidenčné číslo: KO/2/200;
popis: nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová
hodnota (aj mena): 5,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 10: Kompresor pre mraziaci box s príslušenstvom P-12226; evidenčné číslo
KO/3/200; popis: nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves;
súpisová hodnota (aj mena): 5,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 11: Mraziaci box s príslušenstvom T10; evidenčné číslo: SCH/5/2000; popis:
nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 10,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 12: Chladiaci box - dielňa 3/79; evidenčné číslo SCH/6/2000; popis: nefunkčný;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 13: Nákladný výťah s príslušenstvom 56115; evidenčné číslo SCH/7/2000;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 500,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 14: Osobný výťah s príslušenstvom, evidenčné číslo SCH/8/2000; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 15: Vešiak kovový veľký, evidenčné číslo: RE/25/2000; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 16: Vzduchotechnika - zariadenie s príslušenstvom, evidenčné číslo:
KU/27/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 17: Opekacia platňa Electrolux, evidenčné číslo: KU/34/2000; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 18: Fritéza Electrolux, evidenčné číslo: KU/35/2000; popis: nefunkčná; merná
jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 5,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 19: Lávový gril Electrolux, evidenčné číslo: KU/36/2009; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 20: Elektrický ohrievač tanierov EPU2 3/2001, evidenčné číslo: KU/38/2000;
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umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 21: Klimatizačná a odvlhčovacia jednotka GEA s príslušenstvom, evidenčné
číslo: SA/47/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová
hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 22: Sauna suchá Tylo s príslušenstvom, evidenčné číslo: SA/48/2000;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 800,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 23: Sauna parná Tylo s príslušenstvom, evidenčné číslo: SA/48/2000;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 800,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 24: Bazén relaxačný s príslušenstvom, evidenčné číslo: SA/50/2000;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 400,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 25: Bazén malý s príslušenstvom, evidenčné číslo: SA/51/2000; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 26: Sprchovací box s príslušenstvom, evidenčné číslo: SA/52/2000; merná
jednotka: ks, množstvo: 4 ks; jednotková cena: 10,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 40,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 27: Barový pult s osvetlením, evidenčné číslo: SA/53/2000; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 28: Linka s nerezovým drezom, evidenčné číslo: SA/54/2000); umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 50,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 29: Barová stolička, evidenčné číslo: SA/56/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 3 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska
Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 3,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 30: Drevená skrinka, evidenčné číslo: SA/57/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o.,
Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 31: Saunové postele, evidenčné číslo: SA/60/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 4 ks; jednotková cena: 3,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska
Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 12,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 32: Saunové stoly, evidenčné číslo: SA/61/2000; merná jednotka: ks, množstvo:
4 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová
Ves; súpisová hodnota (aj mena): 4,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 33: Plastové stoličky, evidenčné číslo: SA/62/2000); merná jednotka: ks,
množstvo: 20 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 20,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 34: Drevené skrinky šatníky, evidenčné číslo: SA/63/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 20 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 20,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 35: Drevené lavice šatňa, evidenčné číslo: SA/64/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 2 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska
Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 36: Sušič na vlasy, evidenčné číslo: SA/65/2009; popis: nefunkčný; umiestnenie:
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LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur;
Súpisová položka majetku por. č. 37: Vysávač bazénový (súčasť bazéna), evidenčné číslo: SA/66/2000; popis:
nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 1,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 38: Polica na uteráky, evidenčné číslo: SA/67/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 39: Squashové kurty s príslušenstvom, evidenčné číslo: FI/68/2000; merná
jednotka: ks, množstvo: 3 ks; jednotková cena: 800,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2.400,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 40: Klimatizačná jednotka, evidenčné číslo: FI/69/2000; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 41: Vzduchotechnika - zariadenie s príslušenstvom, evidenčné číslo: FI/70/2000;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 42: Bar s osvetlením, evidenčné číslo: FI/71/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o.,
Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 43: Klimatizačná jednotka, evidenčné číslo: FI/73/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 44: Odsávacie zariadenie, evidenčné číslo: FI/74/2000; popis: nefunkčné;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 45: Barové stoličky vo fitnes, evidenčné číslo: FI/76/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 2 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska
Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 46: Fit lopty, evidenčné číslo: AE/114/2000; merná jednotka: ks; popis:
nefunkčné; množstvo: 12 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 12,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 47: Skrinka uzamykateľná, evidenčné číslo: AE/116/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,Eur;
Súpisová položka majetku por. č. 48: Zrkadlá nástenné celé sklo, evidenčné číslo: AE/120/2000; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 3,50 Eur
Súpisová položka majetku por. č. 49: Klimatizačná jednotka, evidenčné číslo: AE/122/2000; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur;
Súpisová položka majetku por. č. 50: Vzduchotechnika - zariadenie s príslušenstvom, evidenčné číslo:
AE/123/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 200,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 51: Autíčko, evidenčné číslo: ZA/127/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 52: Lietadlo detská hračka, evidenčné číslo: ZA/128/2000; umiestnenie: LEAM,
s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur
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Súpisová položka majetku por. č. 53: Krb na tuhé palivo, evidenčné číslo: ME/133/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 3 ks; jednotková cena: 20,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 60,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 54: Kuchynská linka so zabudovaným sporákom a umývačkou, evidenčné číslo:
ME/134/2000; merná jednotka: ks, množstvo: 3 ks; jednotková cena: 20,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 60,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 55: Vírivá vaňa, evidenčné číslo: ME/135/2000; merná jednotka: ks, množstvo:
3 ks; jednotková cena: 20,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová
Ves; súpisová hodnota (aj mena): 60,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 56: Posiľovacie zariadenie 12 polohové, evidenčné číslo: FI/77/2000; popis:
nefunkčné; merná jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 300,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 600,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 57: Stacionárny bicykel Sapilo; evidenčné číslo: FI/78/2000; popis: nefunkčné;
merná jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 50,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 58: Steper Sapilo, evidenčné číslo: FI/79/2000; popis: nefunkčné; merná
jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 50,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 59: Bežiaci pás technogym, evidenčné číslo: FI/80/2000; popis: nefunkčný;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 100,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 60: Posilňovací stroj Benchpress, evidenčné číslo FI/81/2000; popis: nefunkčný;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 30,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 61: Posilňovací stroj na chrbát, evidenčné číslo: FI/82/2000; popis: nefunkčný;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 30,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 62: Posilňovací stroj na brucho, evidenčné číslo FI/83/2000; popis: nefunkčný;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 30,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 63: Posilňovací stroj na zakopávanie, evidenčné číslo: FI/84/2000; popis:
nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 30,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 64: Posilňovací stroj na unožovanie, evidenčné číslo: FI/85/2000; popis:
nefunkčný; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 30,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 65: Multipress, evidenčné číslo: FI/86/2000; popis: nefunkčný; merná jednotka:
ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 30,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 60,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 66: Legpress, evidenčné číslo: FI/87/2000; popis: nefunkčný; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 67: Hackendrep, evidenčné číslo: FI/88/2000; popis: nefunkčný; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 68: Scotová lavička, evidenčné číslo: FI/89/2000; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,- Eur
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Súpisová položka majetku por. č. 69: Lavička na tlaky hore hlavou, evidenčné číslo: FI/90/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 70: Lavička na tlaky dole hlavou, evidenčné číslo: FI/91/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 71: Lavička na tlaky vodorovná, evidenčné číslo: FI/92/2000; popis: nefunkčná;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 72: Lavička na tlaky vodorovná prenosná, evidenčné číslo: FI/93/2000; popis:
nefunkčná; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 10,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 73: Lavička na brucho šikmá, evidenčné číslo: FI/94/2000; popis: nefunkčné;
merná jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 10,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 20,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 74: Stojan na tyče, evidenčné číslo: FI/95/2000; popis: nefunkčný; umiestnenie:
LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 75: Tyč malá ohnutá - na cvičenie, evidenčné číslo: FI/96/2000; popis:
nefunkčné; merná jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 76: Tyč malá rovná, evidenčné číslo: FI/97/2000; popis: nefunkčné; merná
jednotka: ks, množstvo: 2 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 2,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 77: Tyč olympijská, evidenčné číslo: FI/98/2000; popis: nefunkčné; merná
jednotka: ks, množstvo: 5 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 5,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 78: Jednoruké činky do 60 kg, evidenčné číslo: FI/99/2000; merná jednotka: ks,
množstvo: 70 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 70,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 79: Ribstol, evidenčné číslo: FI/100/2000; popis: nefunkčné; merná jednotka:
ks, množstvo: 1 ks; jednotková cena: 5,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava –
Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 5,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 80: Skrinky šatňové drevené, evidenčné číslo: FI/107/2000; popis: poškodené;
merná jednotka: ks, množstvo: 110 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach
51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 110,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 81: Lavice šatňové drevené, evidenčné číslo: FI/108/2000; popis: poškodené;
merná jednotka: ks, množstvo: 7 ks; jednotková cena: 1,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 7,- Eur (zapísaný v Súpise 2);
Súpisová položka majetku por. č. 82: Bežiaci pás technogym 2009, evidenčné číslo: FI/110/2009; popis:
poškodený; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj
mena): 750,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 83: Stacionárny bicykel 2008, evidenčné číslo: FI/111/2009; popis: poškodený;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 750,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 84: Spinigové bicykle Tomahawk, evidenčné číslo: AE/113/2000; popis:
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nefunkčné; merná jednotka: ks, množstvo: 22 ks; jednotková cena: 50,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 1.100,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 85: Jednoručné činky aerobikové, evidenčné číslo: AE/117/2000; merná
jednotka: ks, množstvo: 38 ks; jednotková cena: 3,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51,
Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 114,- Eur
Súpisová položka majetku por. č. 86: Rebriny pevné, evidenčné číslo: AE/118/2000; popis: nefunkčné;
umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 10,Eur
Súpisová položka majetku por. č. 87: Boxovacie závesné mechy, evidenčné číslo: AE/119/2000; popis:
nefunkčné; merná jednotka: ks, množstvo: 6 ks; jednotková cena: 10,- Eur/ kus; umiestnenie: LEAM, s.r.o., Na
Hriadkach 51, Bratislava – Devínska Nová Ves; súpisová hodnota (aj mena): 60,- Eur
(ďalej uvedené hnuteľné veci pod súpisovou položkou majetku por. č. 8 až por. č. 87 spolu ako „Hnuteľný
majetok“).
Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.
Správca zapísal Hnuteľný majetok do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorý bol dňa
06.07.2018 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 129/2018 pod značkou záznamu K047762, K047763 a
K047764 v znení poslednej aktualizácie súpisu a výmazu sporných poznámok zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 13/2022 pod značkou záznamu K003772 dňa 20.01.2022, ako majetok podliehajúci konkurzu
patriaci Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“). Celková súpisová hodnota Hnuteľného majetku podľa odhadu správcu predstavuje sumu vo výške
13.164,50 Eur.
V nadväznosti na žiadosť správcu Zabezpečený veriteľ dňa 03.05.2022 uložil správcovi záväzný pokyn na
speňaženie Hnuteľného majetku za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Hnuteľný majetok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľný majetok v tomto ponukovom konaní sa bude primerane vzťahovať
ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľný majetok Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.
Lehota na doručenie ponuky je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k
vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na:
bratislava@irkr.sk.
Hnuteľný majetok sa toho času nachádza na jednom spoločnom mieste, v stavbe nachádzajúcej sa na adrese Na
Hriadkach 51 v Bratislave – mestská časť Devínska Nová Ves. Za účelom dojednania obhliadky Hnuteľného
majetku je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na bratislava@irkr.sk najmenej dva pracovné dni vopred
s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude
obsiahnutá (i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v jeho
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mene a uvedenie kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu
za Hnuteľný majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu
v tvare IBAN: SK46 0900 0000 0051 4623 2616, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 19.05.2022.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľný
majetok a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Navrhovaná kúpna cena sa považuje, bez zreteľu na označenie, za konečnú sumu bez DPH. Úpadca nie je
platcom DPH.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok a túto ponuku predložiť
Zabezpečenému veriteľovi na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Hnuteľný majetok, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK46 0900 0000
0051 4623 2616, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Zabezpečený veriteľ
schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich
(10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej
vete márne uplynie, má sa za to, že Zabezpečený veriteľ predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych
dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
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Úspešný záujemca nadobudne Hnuteľný majetok nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Písomné ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v prvom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné
adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 19.05.2022 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom
„LEAM s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky
ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K026960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPA SC ZV II a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 924 123
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/1/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/1/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, správca úpadca: EUROPA SC ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02
Bratislava, IČO: 43 924 123 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu:

Peňažná pohľadávka

Deň
majetku
súpisu
03.05.2022
03.05.2022
03.05.2022

zápisu
Dôvod zapísania
do
Dlžník
majetku do súpisu
ust. § 67 ods. 1, Zvolenská
písm. a) ZKR
s.r.o.
ust. § 67 ods. 1,
New Co. a.s.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods. 1,
New Co. a.s.
písm. a) ZKR
ust. § 67 ods. 1,

Celková
(EUR)

Právny dôvod vzniku
Investičná

Zmluva o postúpení pohľadávky
Odplata za post. pohľadávky
Europa SC ZV a.s.
Náhrada škody za zbúrané budovy

suma Súpisová
hodnota (EUR)

12.316,01

12.316,01

1.091.149,33

1.091.149,33

Náhrada škody za zbúrané budovy –
308.913,57
úroky z omeškania
Zmluva o postúpení pohľadávky -

308.913,57
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03.05.2022

ust. § 67 ods. 1,
EuropaCinema ZV s.r.o.
písm. a) ZKR

03.05.2022

ust. § 67 ods. 1,
EuropaCinema ZV s.r.o.
písm. a) ZKR

03.05.2022
03.05.2022
03.05.2022

ust. § 67 ods. 1, VAV invest,
písm. a) ZKR
konkurze”
ust. § 67 ods. 1, VAV invest,
písm. a) ZKR
konkurze”
ust. § 67 ods. 1, VAV invest,
písm. a) ZKR
konkurze”

03.05.2022

ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR

03.05.2022

ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR

03.05.2022

ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR

03.05.2022

ust. § 67 ods.
písm. a) ZKR

s.r.o.

Deň vydania: 09.05.2022

Odplata za post. pohľadávky
Europa SC ZV a.s.
Zmluva o postúpení pohľadávky
Odplata za post. pohľadávky
Europa Facility Management a.s.
“v

1.196.520,-

1.196.520,-

200.000,-

200.000,-

46.711,52

46.711,52

-

Poskytnutá finančná výpomoc

s.r.o.

“v Úroky
z
poskytnutej
finančnej
1.280,73
výpomoci
s.r.o. “v Regresná pohľadávka za dražbu
238.435,81
pozemku
Náhrada škody (vedené súdne
1, ČSOB/WSPK/Mesto
konanie na Okresnom súde Banská 12.022.289,63
Banská Bystrica
Bystrica)
Zmluva o postúpení pohľadávky 1,
TERMINUS SK s.r.o.
Odplata za post. Pohľadávky VAV 65.552,96
Management s.r.o.
Zmluva o postúpení pohľadávky 1,
DRAKONIS s.r.o.
Odplata za post. Pohľadávky VAV 3.270,73
Management s.r.o.
Zmluva o postúpení pohľadávky 1,
PROGAUDIO spol. s r.o. Odplata za post. Pohľadávky VAV 61.911,12
Management s.r.o.

1.280,73
238.435,81
12.022.289,63

65.552,96

3.270,73

61.911,12

Pokladňa

Deň zápisu
súpisu
03.05.2022

majetku

do Dôvod zapísania majetku do
Pohľadávka
súpisu
Peňažné
prostriedky
ust. § 67 ods. 1, písm. a) ZKR
pokladni

Celková
(EUR)
v

suma Súpisová
(EUR)

0,22

hodnota

0,22

V Bratislave, dňa 03.05.2022

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

K026961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pišný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.5.1992
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2022 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Jozef Pišný, nar. 7. mája 1992, bytom 900 82 Blatné, oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v tejto
veci Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 27OdK/45/2022, je možné nahliadať v kancelárii správcu, na
adrese: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín - pondelok - piatok od
9:00 hod. do 15:00 hod.
Termín je potrebné si dohodnúť prostredníctvom t. č. 02/207 57 203 vopred, so záujemcom správca dohodne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.05.2022

termín a záujemca bude v súlade s §21 vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení
neskorších predpisov zapísaný do poradovníka.

V Bratislave, dňa 4. mája 2022

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K026962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pišný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.5.1992
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2022 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Jozef Pišný, nar. 7. mája 1992, bytom 900 82 Blatné oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa §167l ods. 5 ZKR, že preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet číslo SK07 8330 0000 0023 0129
0047 vedený v FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky v zmysle § 32 ods. 19 ZKR 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.

V Bratislave, dňa 4. mája 2022

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K026963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kassor International, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 18, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 193 287

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. Stanislav Demčák, LL.M.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/33/2020 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/33/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. peňažná pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vo výške 12.500,- Eur, dlžník: Matúš Rossák, Komenského 21,
Žilina, súpisová hodnota: 12.500,- Eur

K026964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Fitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany
470, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2014 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 10
Popis súpisovej zložky:
·
·
·

p.č.
1/
2/

Iná majetková hodnota:
Súpisová hodnota spolu: 698,16€
Dôvod zaradenia: časť dôchodku, ktorý v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

Mesiac, rok
Apríl 2022
Máj 2022

Deň zaradenia
01.04.2022
02.05.2022

Suma EUR
349,08€
349,08€

JUDr. Štefan Dostál, 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

129

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

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

130

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

K026965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodosy Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda ., 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/267/2021 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/267/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka Norbert Hodosy, narodený 12.05.1977, trvale
bytom 929 01 Dunajská Streda, týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok,
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
1. BL Telecom collection, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 150 513, prihlásená suma
pohľadávky v celkovej sume 312,19 €

Správca v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň
zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
JUDr. Hana Sopko, správca

K026966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradyová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Mýto 0, 929 01 Horné Mýto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/45/2022 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/45/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Beáta Váradyová, nar.: 02.01.1985, trvale bytom 930 13 Horné Mýto,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23OdK/45/2022, týmto v zmysle ust. §
28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov)
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
veriteľa
BL Telekom debt, s.r.o., IČO: 45 535 108, na celkovú sumu 120,84 € (z toho úroky z omeškania 25,70 €,
náklady z uplatnenia 95,14 €).
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JUDr. Tibor Timár, správca

K026967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Véghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová cesta 2239/107, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36!OdK/425/2021 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/425/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Zuzana Véghová, narodená 17.01.1970, trvale bytom Jantárová
cesta 2239/107, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným menom Zuzana Véghová, IČO: 32 326
254, s miestom podnikania Alžbetínske nám. 1202/2, 929 01 Dunajská Streda, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie
132, 027 44 Tvrdošín, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K026968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 80, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/129/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/129/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Pavol
Bartoš, nar. 23.09.1984, bytom: Opoj č. 80, 919 32 Opoj, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 28OdK/129/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 03.05.2022, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., Cintorínska 2831/21 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
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Prihlásená suma: 575,53 EUR

V Trnave, dňa 04.05.2022

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

K026969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplanský Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá nad Parnou 516, 919 01 Suchá nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1972
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/125/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/125/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku III. kola ponukového konania
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlásil III. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Marek Teplanský, narodený 23.03.1972,
trvale bytom Ružová Dolina 516, 919 01 Suchá nad Parnou (ďalej len „Dlžník“), ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 75/2022, deň vydania 20.04.2022 pod K022938.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 02.05.2022 do 14:00
hod.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
III. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

Správca týmto zároveň oznamuje, že nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania, tak v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR tento majetok prestáva podliehať konkurzu.
Správca zároveň poučuje veriteľov, že podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR platí: „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 Trnave, dňa 04.05.2022
Prvý správcovský dom, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

133

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

K026970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sípos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová ulica 89/7, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/79/2022 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/79/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda, ustanovený do funkcie správcu
dlžníka Milan Sípos, narodený 12.04.1973, trvale bytom Ružová ulica 89/7, 929 01 Veľké Dvorníky, uznesením
Okresného súdu Trnava č.k. 60OdK/79/2022 zo dňa 03.05.2022 týmto oznamujem, že do správcovského spisu
vedeného v konkurznej veci dlžníka môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30
hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539
351.
V Dunajskej Strede dňa 04.05.2022
JUDr. Peter Kubik, správca

K026971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šumská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubina 127 127, 922 21 Hubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.6.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/112/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/112/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Janka Šumská, nar. 15.06.1978, trvale bytom Hubina 127, 922 21 Hubina, týmto oznamuje, že
podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.09.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z Dotazníkov
vypísaných dlžníčkou a doručených správcovi ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho,
čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je
premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Janka Šumská, nar. 15.06.1978, trvale bytom
Hubina 127, 922 21 Hubina, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K026972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Streda 243, 925 63 Dolná Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.1.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/418/2021/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/418/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Jozef Lakatoš, nar. 16.01.1996, trvale bytom 925 63 Dolná Streda 243, týmto oznamuje, že
podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.10.2021 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z Dotazníkov
vypísaných dlžníkom ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z.z., dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho,
čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je
premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Lakatoš, nar. 16.01.1996, trvale bytom
925 63 Dolná Streda 243, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
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K026973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatko Hanik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 550/75, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1987
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/364/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/364/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Zlatko Hanik, nar.: 05.05.1987, trvale bytom Hviezdoslavova
550/75, 925 21 Sládkovičovo, 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: Zlatko Hanik
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K026974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenová Eliška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec 0, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/5/2022 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/5/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eliška Kolenová, nar. 25.09.1991, trvale
bytom 920 01 Hlohovec (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 19.04.2022 zapísala do zoznamu pohľadávok
nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, Hlboká
8/1, 91701 Trnava, IČO: 424995000012 doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č. Istina v Úroky v Úroky
pohľ EUR
EUR
z omeškania
EUR
6/1 30,00

Náklady
v z uplatnenia
EUR

Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
v suma
v
EUR
30,00
Rozhodnutie č. 101918593/2021.
Pohľadávka vo výške 30,00 EUR na dani Daň z príjmov fyzickej
osoby za zdaňovacie obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020, splatnosť
07.12.2021.
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V Piešťanoch dňa 04.05.2022
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Eliška Kolenová

K026975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mačica Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 67, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/286/2021 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/286/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 26OdK/286/2021 zo dňa 22.9.2021 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Ladislav Mačica, nar. 15.8.1965, bytom 925 09 Košúty 67. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným
uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 186/2021 dňa 28.9.2021.
V zmysle § 167v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom,
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 speňažil majetok dlžníka, pripravil a splnil rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav
Mačica, nar. 15.8.1965, bytom 925 09 Košúty 67, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K026976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Brezuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovce 20, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/23/2022-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/23/2022
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o skončení konkurzu
JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mário Brezuľa, nar. 29. 08. 1991, bytom 916 31
Kočovce 20, sp. zn. 38OdK/23/2022, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa
končí, nakoľko bolo zistené, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.
V zmysle § 167 v ods. 2 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. 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.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K026977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kapitán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príles 1604 / 119, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/230/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/230/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Na základe ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o konkurze") správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty. Správca súčasne uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý. Podľa § 167l ods. 1 zákona o konkurze má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

K026978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 78, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/59/2022 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/59/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku
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Všeobecná podstata

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Jozef Horňák, dátum narodenia: 08.05.1977, trvalý pobyt: Skačany 78, 958 53 Skačany (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
04.05.2022 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

K026979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Blina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 956 52 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/143/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/143/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníka:
Branislav Blina, nar. 16. 06. 1978, trvale bytom: 956 52 Podlužany, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase
od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 /
76 287 45.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K026980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Blina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 956 52 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/143/2022 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/143/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznej veci dlžníka: Branislav Blina, nar. 16. 06. 1978, trvale bytom: 956
52 Podlužany.
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Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K026981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 647, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/140/2022 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/140/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K026982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 647, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/140/2022 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/140/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca
uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na predpísanom tlačive a - na účet správcu
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19
ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR
platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa § 32
ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa
hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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K026983
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
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/117/2022 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/117/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 týmto
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/117/2022 dňa 11.4.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Hajdúšek nar. 23.3.1971 trvale bytom Družstevná 369/7,
972 12 Nedožery-Brezany / ďalej len ako „dlžník“/.

According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Jozef Hajdúšek born on 23.3.1971 residence
Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery-Brezany (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with
the resolution of the District Court in Trenčín No. 38OdK/117/2022 dated on 11.4.2022 bankruptcy
procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 75/2022 dňa 20.4.2022.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 75/2022 on
20.4.2022.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho
práva,
ibaže
bolo
oddlženie
zrušené
pre
nepoctivý
zámer
dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR.
Anyone who could request to wipe assets off the
inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed period
with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by
application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are
entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application
form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 38OdK/117/2022. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 38OdK/117/2022 to the adress:
JUDr. Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca
neoznámi
v Obchodnom
vestníku,
že
ide
zostaviť
rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení
konkurzu
v Obchodnom
vestníku
(§
199
ods.
9
druhá
veta
ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
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following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne
uspokojená
z
majetku,
ktorým
je
zabezpečená
(§
167l
ods.
2
ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§
30
ods.
2
ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

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

K026984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Švarcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Hlinku 108 / 13, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2022 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka, Nikoleta Švarcová, nar. 18.4.1990, trvale bytom Andreja Hlinku 108/13, 958 04 Partizánske Návojovce, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000
6369 8274, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

K026985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Halás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Matice slovenskej 2659 / 24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/222/2021 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/222/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Trenčín uznesením sp. zn. 40OdK/222/2021 zo dňa 03.08.2021 vyhlásil na majetok dlžníka
Marcel Halás, nar. 24.09.1983, trvale bytom Ulica Matice slovenskej 2659/24, 971 01 Prievidza, konkurz a do
funkcie správcu ustanovil JUDr. Otíliu Prachařovú, správca S 41, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ďalej len OV) č. 153/2021 dňa 10.08.2021.
V súlade s ust. § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
ZKR) zverejňujem nasledovný rozvrh výťažku:

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
V konkurze si svoje nezabezpečené pohľadávky prihlásilo 8 veriteľov dlžníka v celkovej zistenej sume 45.049,02
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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€.
Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Správca v súlade s ust. § 167j ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.
164/2021 dňa 25.08.2021 a doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 49/2022 dňa
11.03.2022.
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v OV č. 79/2022 dňa 26.04.2022 oznam o zámere zostaviť
rozvrh výťažku konkurznej podstaty.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúcemu konkurzu je 1.354,56 €.
Náklady konkurzu sú 636,78 €.
Odmena správcu za speňaženie podľa vyhl. č. 665/2005 Z. z. z výťažku je 121,89 € s DPH.
Súdny poplatok podľa zák. č. 71/1992 Zb. z výťažku je 2,50 €.
Nepostihnuteľná hodnota obydlia nebola uplatnená.
Pohľadávky detí dlžníka na výživné neboli uplatnené.
Celková suma výťažku určená na pomerné rozdelenie medzi všetkých prihlásených nezabezpečených veriteľov
podľa výšky ich zistených pohľadávok je 747,78 €.

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov je nasledovné:
1. Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, IČO: CHE-100.023.266, zistená pohľadávka
2.572,10 €, uspokojenie 42,70 €,
2. Mesto Prievidza, Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 00 318 442, zistená pohľadávka 120,37 €,
uspokojenie 2,01 €,
3. PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava IČO: 35 792 752, zistená pohľadávka
14.367,22 €, uspokojenie 238,49 €,
4. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, zistená
pohľadávka 474,33 €, uspokojenie 7,87 €,
5. Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zistená pohľadávka
4.514,34 €, uspokojenie 74,93 €,
6. Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zistená pohľadávka
14.437,19 €, uspokojenie 239,64 €,
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska 2, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874,
zistená pohľadávka 398,51 €, uspokojenie 6,61 €,
8. 365. bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 31 340 890, zistená
pohľadávka 164,96 €, uspokojenie 135,53 €.
Poučenie správcu:
Podľa ust. § 167u ods. 2 posledná veta ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa ust. § 167u ods. 3 ZKR plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na uvedené správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby elektronicky na e-mailovú adresu:
pracharova@akzp.sk alebo do dátovej schránky správcu na ww.slovensko.sk, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN (prípadne aj variabilný symbol), na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku.

K026986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Švarcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Hlinku 108 / 13, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2022 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca dlžníka, Nikoleta Švarcová, nar. 18.4.1990, trvale bytom Andreja Hlinku 108/13,
958 04 Partizánske - Návojovce, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 8.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na
tel. čísle: +421424440567 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K026987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švarcová Nikoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Hlinku 108 / 13, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/131/2022 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/131/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamujem, že na majetok dlžníka, Nikoleta Švarcová, nar. 18.4.1990, trvale bytom Andreja Hlinku 108/13, 958
04 Partizánske - Návojovce, bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/131/2022 zo dňa 26.04.2022
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 84/2022 dňa 03.05.2022, právoplatnosť nadobudlo
dňa 04.05.2022. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of the Nikoleta Švarcová, nar. 18.4.1990, trvale bytom Andreja Hlinku
108/13, 958 04 Partizánske - Návojovce, (hereinafter only „the debtor“), our duty is to inform you, that the District
Court in Trenčín No. 38OdK/131/2022 dated 26th April 2022.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 84/2022 from 3rd May
2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová, Centrum I.
57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 4th May 2022. This day was declared bankruptcy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

147

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

K026988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kohár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 917 / 19, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Juraj Kohár, nar. 01.03.1968, trvale bytom
Ulica J. Palárika 917/19, 971 01 Prievidza oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
z dôvodu zmeny adresy kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0908 573 033 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022

K026989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Lukšo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 349, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/333/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/333/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Roman Lukšo Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Horná
Súča 349, 913 33 Horná Súča IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 08.02.1974 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/333/2021 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/333/2021

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Iné majetkové právo:
Popis inej majetkovej hodnoty: obchodný podiel vo výške 100 % zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške
20.000,- EUR v obchodnej spoločnosti RML Consulting s. r. o., Horná Súča 349, Horná Súča 913 33, IČO: 50 458
205
Verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota registrovaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 33592/R
suma: 18.950,mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 18.950,- EUR

Deň vylúčenia: 04.05.2022

Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K026990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lališ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seč 141, 972 26 Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1958
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/421/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/421/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Ján Lališ, nar. 20.5.1958, trvale bytom 972
26 Seč 141 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné z dôvodu zmeny adresy
kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0908 573 033 alebo elektronicky na
email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022

K026991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Lašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/2/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/2/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Anna Lašová, nar. 2.4.1969, trvale bytom
018 51 Nová Dubnica oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné z dôvodu zmeny
adresy kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0908 573 033 alebo elektronicky
na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022
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K026992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Očenášková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2368/11, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/78/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/78/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Anežka Očenášková, nar. 1.6.1964, trvale
bytom Halalovka 2368/11, 911 08 Trenčín oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
z dôvodu zmeny adresy kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0908 573 033 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022

K026993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Halvoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1309 / 55, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1967
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/87/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/87/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Jaroslav Halvoň, nar. 29.11.1967, trvale
bytom Horská 1309/55, 958 06 Partizánske oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
z dôvodu zmeny adresy kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0908 573 033 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022

K026994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Horáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 298/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Palackého 102/31, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/123/2022 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/123/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca Anna Horáková, nar. 16.1.1969, trvale bytom
Okružná 298/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné z dôvodu zmeny adresy kancelárie správcu nahliadať na adrese: Palackého 102/31, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0908 573 033 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 3.5.2022

K026995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pilát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 119, 958 58 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1984
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/513/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/513/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ladislav Pilát Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skačany 119, 958 58 Skačany IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 17.03.1984 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/513/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/513/2020

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: AUDI A4, S4 8E/LAVFF1/FM6EACR8E50O, druh karosérie: AA sedan,
farba: modrá tmavá, VIN: WAUZZZ8E34A023559
EČ: PE 701 CH
rok výroby: 2003
miesto umiestnenia: Partizánske
stav opotrebovanosti: použité
suma: 3000
Mena: EUR
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Súpisová hodnota majetku: 3000 EUR

Deň vylúčenia: 04.05.2022

Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu, nakoľko náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K026996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Kouřimský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 125/7, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/20/2022 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/20/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Maroš Kouřimský, nar. 28.03.1980, trvale bytom Nám. SNP 125/7, 972 71 Nováky, Slovenská
republika končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Maroš Kouřimský, nar. 28.03.1980,
trvale bytom Nám. SNP 125/7, 972 71 Nováky, Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Matúš Košara
správca

K026997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BigOak s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ.Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 395 489
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

VEC:

Uloženie záväzného pokynu

I.
Dňa 13.04.2022 bola právnemu zástupcovi veriteľa UniCredit Fleet Management, s.r.o., so sídlom: Šancová
1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 820 381 (ďalej len „veriteľ“) doručená Žiadosť správcu konkurznej podstaty
dlžníka: BigOak s.r.o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 45 395 489 (ďalej len
„dlžník“) o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod poradovým číslom č. 6 a č. 7 (ďalej len „žiadosť“).
II.
Týmto úkonom si veriteľ, prostredníctvom svojho právneho zástupcu, dovoľuje Váženému správcovi
oznámiť, že veriteľ udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňažovanie majetku zapísaného do súpisu
majetku všeobecnej podstaty pod poradovým číslom č. 6 a č. 7, a to v súlade so žiadosťou správcu.
Zároveň si veriteľ dovoľuje uviesť, že minimálna ponuka záujemcu pre 2. kolo verejného ponukového konania
musí byť vo výške 85% súpisovej hodnoty speňažovaného majetku a víťaz verejného ponukového konania
musí byť schválený zástupcom veriteľov UniCredit Fleet Management, s.r.o. ako príslušným orgánom.
V Bratislave 03.05.2022
Zástupca veriteľa UniCredit Fleet Management, s. r. o.
Právne zastúpenie: Nosko & Partners s. r. o. advokátska kancelária

K026998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faconová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/129/2022 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/129/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Zita Faconová, nar. 24.11.1988, trvale bytom K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad
Bebravou oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod.
do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky
na č. tel. 0903460299.
JUDr. Darina Válková, správca
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K026999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faconová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/129/2022 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/129/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom Zita Faconová, nar. 24.11.1988, trvale bytom K nemocnici 784/31, 957 01
Bánovce nad Bebravou, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom
skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre prijímateľa
uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková
správca

K027000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faconová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/129/2022 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/129/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Zita Faconová, nar.
24.11.1988, K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, oznamujem, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/129/2022 zo dňa 19.4.2022
uverejnenom v Obchodnom vestníku č 79/2022 zo dňa 26.4.2022, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za
správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Zita
Faconová, born 24.11.1988, K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou, , Slovak republic my duty
is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/129/2022 on the 19 April 2022 and promulgated in the
Commercial Bulletin No. 79/2022 dated April 26, 2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
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Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
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canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
JUDr. Darina Válková, správca/trustee
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K027001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Miček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1986
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/361/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/361/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Radovan Miček, nar. 09. 05. 1986,
trvale bytom: 020 01 Púchov, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky
veriteľa, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 542 097 902, so sídlom: Boulevard Haussmann 1, Paríž,
Francúzsko, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku v celkovej sume 1 486,12 €, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod č. 15.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K027002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števovič Ctibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1473 / 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/81/2022 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/81/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Ctibor Števovič, nar. 26.11.1952, Hodžova 1473/1, 911 01 Trenčín, štátny občan SR,
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, Námestie slobody
1618/9, 020 01 Púchov, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15.00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 042/4628352, 0905 626 670 alebo emailom na
spravca@factum.sk
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K027003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števovič Ctibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1473 / 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/81/2022 S1372
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Okresný súd Trenčín
38OdK/81/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Ctibor Števovič, nar. 26.11.1952, Hodžova 1473/1, 911 01 Trenčín, štátny občan SR,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v platnom
znení, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky.
Číslo účtu je 2926828740/1100, IBAN: SK81 1100 0000 0029 2682 8740, účet je vedený v Tatra Banka, a.s,
pobočka Púchov.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. 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 10 000,00 Eur.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K027004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števovič Ctibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 1473 / 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/81/2022 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/81/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notice for foreign Creditors
Zverejnenie správcu v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ctibor Števovič, nar. 26.11.1952, Hodžova 1473/1, 911
01 Trenčín, občan SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka, Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
38OdK/81/2022 zo dňa 16.03.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 57/2022 zo dňa 23. 03. 2022,
vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu.
Publication of a trustee in accordance with Council Regulation No. 2015/848 dated 20 May 2015 on Insolvency
Proceedings concerning foreign creditors In accordance with (EC) Council Regulation - as the trustee of the
debtor – Ctibor Števovič, born on 26th 11. 1952, Hodžova 1473/1, 911 01 Trenčín, do hereby notify that the
debtor's assets have been declared bankrupt through the Resolution of the District Court Trenčín, File No.
38OdK/81/2022 of 16.03.2022 published in the commercial Journal No.57/2022 dated 23h 03. 2022 and I have
been appointed as 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 .
The Bankruptcy is deemed to have been declared by the publication of the Bankruptcy Resolution in the
Commercial Journal, whereas the day following publication of the court decision in the Commercial Journal is
considered to be the day of publication (delivery) of the court decision
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claims mentioned in § 166a Let. a) and c) of the Bankruptcy and Restructuring Act are applied by an
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application in the bankruptcy. Even claims not affected by debt relief are allowed to be applied in the bankruptcy
by the application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be filed in one copy with the trustee (to the address of his/her office or to an electronic (data)
box, whereas it must be delivered to the trustee within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 1671 Sec. 3 of the BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Any applications delivered later are taken into account, however the creditor can not exercise voting rights. The
creditor is allowed to enrol in bankruptcy until the trustee announces in the Commercial Journal that he/she is
going to draw up a schedule of proceeds.
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
Spisová značka súdneho spisu: 38OdK/81/2022
The application has to be applied on a prescribed form and has to include basic essentials of the application;
otherwise it is not taken into account. The basic essentials of the application are as follows: a) full name and
residence or name and registered of a creditor, b) full name and residence or name and registered office of a
debtor, c) legal ground of establishing a claim, d) order, file number of case file: 38OdK/81/2022
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.
All, specimen forms for applying applications and models of annexes, as well as data which shall be entered into
them, together with explanatory notes to these enters are
given in annexes to the Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No. 665/2005 Coll., implementing
certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by Decree No. 25/2017 Coll. (the sample
form is also available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk, in the
practical information section, samples of applications and forms). For a claim application it is necessary to attach
documents proving the facts contained therein.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured home loan creditor is entitled to apply only in case if the home loan receivable is already fully payable,
or if a secured creditor has applied whose security right is earlier, about which the trustee shall notify the secured
home loan creditor in written without undue delay (§1671 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
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z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
Also the creditor having a receivable from a person other than the debtor, if this is secured through a security right
referring to debtor`s asset. Such a creditor can be satisfied in bankruptcy only by proceeds from the realization of
assets securing his receivable, whereas he can exercise his voting right at the creditors meeting only to the
extent, to which his receivable is likely to be satisfied from the assets which it is secured by (Section 1671 (2) of
the BRA)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured receivable a separate application has to be applied, stating amount secured, kind, order,
subject and legal ground of origin security right (§ 29 Sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable is not filed in the bankruptcy, then the secured creditor is entitled to claim for satisfaction
of the secured receivable only from the subject of the security right, except that the debt relief was cancelled
because of the debtor's dishonest intent.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva.. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the event of a bankruptcy, even those who referring to a reservation of title, could otherwise request the
exclusion of the case from the inventory or a person who hired a thing to the debtor for a fixed-term agreed rent to
transfer the leased thing to the debtor's ownership. Such creditors exercise bankruptcy law in the same way as
they would exercise security right. Such a creditor entrusts the trustee with the application to register and
monetize the property subject to ownership. The appropriate provisions governing the position of the secured
creditor (§ 29 Sec. 9 and 10 of the BRA) shall be applied to the status of such a creditor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The filing by which the claim was made, that shall be applied in the bankruptcy by an application, is not allowed to
be corrected or supplemented (§ 30 Sec. 2 of the BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim is claimed in euros. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is claimed in a currency ,
the reference exchange rate of which 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 trustee with a professional care (§ 29
Sec. 5 of the 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 an entity shall state in his application a statement whether they account for the receivable in
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the accounting, to what extent, or the reasons why they do not account for the receivable in the accounting (§ 29
Sec. 6 of 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).
A creditor who does not have a domicile or registered office in the territory of the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for the service of documents having residence or registered office in the Slovak Republic
and to notify the the trustee about appointment of the representative in written, otherwise documents will be
delivered to the creditor only by publication in the Commercial Journal (§ 29 Sec. 8 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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000.
This call applies to the creditors having their permanent residence or registered office in a Member States of the
European Union other than the Slovak Republic, in accordance with No. 40 of the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 dated 29 May 2000.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, trustee

K027005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/140/2022 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/140/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/140/2022-21 zo dňa 27.04.2022, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 84/2022 zo dňa 03.05.2022 s účinkami vyhlásenia 04.05.2022, značka záznamu:
K025732, bol na majetok dlžníka Eduard Herák, nar. 12.10.1971, trvale bytom Revolučná 210/13, 916 21
Čachtice (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Mgr. Darina Vozárová, so sídlom Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako správca úpadcu
Eduard Herák, nar. 12.10.1971, trvale bytom Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica
nad Váhom, a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosím vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu,
mailom na adresu: darina.vozar@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0907 707 673.
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K027006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
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. Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/140/2022 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/140/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/140/2022-21 zo dňa 27.04.2022, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 84/2022 zo dňa 03.05.2022 s účinkami vyhlásenia 04.05.2022, značka záznamu:
K025732, bol na majetok dlžníka Eduard Herák, nar. 12.10.1971, trvale bytom Revolučná 210/13, 916 21
Čachtice (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu.
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca Úpadcu, týmto oznamujem účastníkom konkurzného konania číslo bankového
účtu – SK35 0900 0000 0051 6682 7078 , vedený v SLSP a.s., na ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7
a ods.11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) možno skladať kauciu s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
V zmysle § 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 § 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 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.

Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K027007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Darina Vozárová
Sídlo správcu:
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/140/2022 S1960
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/140/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015 V súlade s ako správca
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dlžníka Eduard Herák, nar. 12.10.1971, trvale bytom Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice (ďalej len ako
„dlžník“), Vám oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn.
38OdK/140/2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 84/2022 zo dňa 03.05.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of a
bankrupt Eduard Herák born on 12.10.1971, residence Revolučná 210/13, 916 21 Čachtice is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/140/2022 published in the
Commercial bulletin No. 84/2022 on the 03th of April 2022 information that the bankruptcy on assets of
bankrupt was declared and simultaneously Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41
Dubnica nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
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,
a ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/140/2022 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 38OdK/140/2022 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address Ing. Mgr. Darina Vozárová, Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica
nad Váhom, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28
sec.1BRA)
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 bude 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 (§28ods.3ZKR).
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 exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin 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, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
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).
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If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied 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). If such creditor does not apply his secured claim in the basic
registration period, his security right is in the bankruptcy disregarded, 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).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s
určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as
EUR.Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
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consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for
service 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. 2 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA).
V Dubnici nad Váhom, dňa 04. mája 2022
In Dubnica nad Váhom, on 04th of May 2022
Ing. Mgr. Darina Vozárová, správca

K027008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III:
Zapísaný
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko
II.
Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva

Zn. 012/2022
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova
6
Košice
d) PSČ
Slovenská republika
OR Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19669/V
36 764 281

040 01

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mostná
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c) Názov obce
e) Štát
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.

Miesto konania dražby
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13
Nitra
d) PSČ
949 01
Slovenská republika
51 122 138
Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, Boženy Němcovej 13, Nitra, okres Nitra, Nitriansky
kraj
17. 6. 2022
o 9,00 hod.
opakované

D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Stavby
súp. č. 865
sklad
na parc. č. 2112/9
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 865 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1046.
súp. č. 866
výrobňa drevených briketov
na parc. č. 2110/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 866 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1046.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, LV č. 2536, okres: Komárno,
obec: DULOVCE, katastrálne územie: Dulovce.
Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prípojka požiarnej vody, prípojka elektro
zemná.
H:
Opis predmetu dražby
Popis skladu so súp. č. 865

klad č. s. 865 na parc. 2112/9, slúžil ako sklad dreva a výrobné priestory drevovýroby, v čase obhliadky bez prevádzky, jednoduchá
jednopodlažná, čiastočne podpivničená murovaná stavba so sedlovou strechou, údržba zanedbaná, časť konštrukcii nedokončená, postavený
v r. 2007. 1. podzemné podlažie suterénu pod časťou haly má šesť rovnakých miestnosti bez okien a dverí a bez vybavenia. 1. nadzemné
podlažie: Dispozične je podlažie rozdelené na dve časti, severná časť nie je dokončená, bez vstupných vrát a bez vnútorných omietok.
Popis výrobne drevených briketov so súp. č. 866
Výrobňa drevených briketov č. s. 866 na parc. 2110/2, slúžila ako priestor na výrobu drevených briketov z pilín a hoblín z drevovýroby ako
vedľajší produkt, v čase obhliadky bez prevádzky, bez technológie, jednoduchá jednopodlažná nepodpivničená murovaná stavba so sedlovou
strechou, údržba zanedbaná, časť konštrukcii nedokončená, postavená v r. 2007. 1. nadzemné podlažie: Dispozične má podlažie jednu veľkú
miestnosť s malou vstavbou, bez vstupných vrát.
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, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam číslo: 101991289/2019 zo dňa 20.08.2019, Z4579/19 v prospech Daňového
úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na stavby: sklad so s.č. 865 na p.č. 2112/9 a na výrobňa
drevených briketov so s. č. 866 na p.č. 2110/2 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane.
2, Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam číslo: 102838446/2019 zo dňa 10.12.2019, P-3/2020 v prospech Daňového
úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na stavby: sklad so s.č. 865 na p.č. 2112/9 a na výrobňa
drevených briketov so s. č. 866 na p.č. 2110/2 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane, pol. 2/20, nadobudnutie
právoplatnosti dňa 02.01.2020, Z-253/2020. 3, Rozhodnutie Daňového úradu Nitra č.100473913/2020 zo dňa 20.02.2020 o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam (P-144/2020) v prospech Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, na zabezpečenie
daňového nedoplatku na stavby - sklad so súp.č.865 na parcele registra 'C'č.2112/9 , výrobňa drevených briketov so súp.č.866 na parcele
registra 'C'č.2110/2 so zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez súhlasu správcu dane, nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 03. 2020, Z1556/2020 - 39/20 INÉ ÚDAJE:
1, u parc.č.2110/2,2112/9 len stavby,poz.sú na LV 1046
2, Z-3843/2020
3, Z-4149/2020
4, Z - 4152/2020
J.
Spoločná dražba
Nie
K.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 188/2021 zo dňa 28.12.2021, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom,
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 342.423,72 €.
L.
Najnižšie podanie
256.850,- €
M.
Minimálne prihodenie
2.500,- €
N.
Dražobná zábezpeka
a) výška
25.000,- €
1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., č. účtu:
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0122022. Dražobná zábezpeka sa
(vrátane informácie, či je možné zložiť považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo 2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
šekom)
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) číslo účtu na zloženie dražobnej SK7831000000004360014818
zábezpeky
d) adresa miesta na zloženie dražobnej Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, Boženy Němcovej 13, Nitra, okres Nitra, Nitriansky
zábezpeky
kraj
1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo
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výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do
e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej otvorenia dražby.
zábezpeky
2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka.
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 0122022. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava
do ceny dosiahnutej vydražením.
P.
1, 31.05.2022 o 10,00 hod
Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas)
2, 14.06.2022 o 10,00 hod
Miesto konania obhliadky je pred skladom so súp. č. 865, ulica Starohorská v obci
Miesto obhliadky
Dulovce, okres Komárno.
Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.:
Organizačné opatrenia
+421 911 755 528 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. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Vydražiteľ obdrží dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu,
katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu na účely vykonania zápisu záznamom.
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 v zmysle oznámeného termínu
odovzdania nehnuteľností, po uhradení 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 o odovzdaní 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.
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
Jarmila
c) priezvisko
Kováčová
d) sídlo
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra

K027009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 450, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/82/2022 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/82/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Andrea Horváthová, nar. 09.09.1981, bytom: 935 52 Šarovce č. 450 (ďalej
ako „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 31OdK/82/2022, týmto v zmysle ust. §
85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01 Nitra, a to v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 04.05.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K027010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 450, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/82/2022 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/82/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors
/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
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/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. 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 insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/82/2022 - 21 zo
dňa 27.04.2022 zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 85/2022 zo dňa 04.05.2022, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Andrea Horváthová, nar. 09.09.1981, bytom: 935 52 Šarovce č. 450 (ďalej len „Dlžník“) a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická č. 4, 949 01 Nitra
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015
on Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based
on the Decision of District Court Nitra No. 31OdK/82/2022 - 21, dated 27.04.2022, published in Commercial
Journal No. 85/2022 on 04.05.2022, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Andrea Horváthová, birthdate 09.09.1981, with domicile at 935 52 Šarovce 450, Slovakia (hereinafter as the
„Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Roman Nagy, with seat of office at Akademická 4, 949 01
Nitra, as the trusteee of the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.05.2022. Dňom 05.05.2022
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published on 04.05.2022. The bankruptcy was declared on
05.05.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), a
claim that is not a claim against the substance is filed in the bankruptcy by application (§ 28 sec 1 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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 it self are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible
by applying of application form as well.
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.
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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 ina 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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR).
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).
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 ZoKR).
In the bankruptcy a creditor, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by
the security right refferring to the property of the bankrupt, also applies his claim by the application.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Nitra, so sídlom Štúrova 9,
949 68 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Roman Nagy, with seat at
Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one copy the creditor will also deliver the
application to the District Court in Nitra, with seat Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia ( § 28 sec 2 BRA).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199
sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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
ZoKR).
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 report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
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).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
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 ZoKR).
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests (§ 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 ZoKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
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 ZoKR).
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
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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 ZoKR).
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).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.

V Nitre dňa 04.05.2022 / In Nitra on 04.05.2022
JUDr. Roman Nagy , správca / Bankruptcy trustee

K027011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie -, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/82/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/82/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Zimmermann, nar. 24.07.1968, bytom
Hostie, 951 94 Hostie oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K027012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie -, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/82/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/82/2022
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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"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Milan Zimmermann, nar. 24.07.1968, bytom Hostie, 951 94 Hostie (ďalej len „úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 30OdK/82/2022, zo dňa 26.04.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Milan Zimmermann, d.o.b.: 24th July 1968, residing
Hostie, 951 94 Hostie (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Nitra, No. 30OdK/82/2022 dated 24th April 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2022 zo dňa 02.05.2022.
Dňom 03.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 83/2022 on 2nd May 2022.
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Bankruptcy was declared on 3rd May 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. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
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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).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor
can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his
claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim
will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

9. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
9. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
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10. 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).
10. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the insolvency practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

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

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

V Nitre, dňa 04.05.2022
In Nitra, on 4th May 2022
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K027013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 450, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/82/2022 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Andrea Horváthová, nar. 09.09.1981, bytom: 935 52 Šarovce č. 450 (ďalej
ako „dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 31OdK/82/2022, v súlade s ust. § 32
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“),
týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky.
Ide o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Výška preddavku: 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
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
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 stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 04.05.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K027014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zimmermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie -, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/82/2022 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Zimmermann, nar. 24.07.1968, bytom
Hostie, 951 94 Hostie v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Nitre, dňa 04.05.2022
LEGES Recovery k.s., správca

K027015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Šanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 903/93, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.5.1983
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/12/2021 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 31OdK/12/2021 zo dňa 26.1.2021, zverejnený v OV č. 21/2021 dňa
2.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Ivana Šanková, nar. 24.05.1983, bytom Petőfiho 903/93, 943
01 Štúrovo a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6,
943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K027016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Markuseková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ul. 323/12, 945 04 Komárno - Nová Stráž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1972
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/193/2021 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/193/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 29OdK/193/2021 zo dňa 19.11.2021, zverejnený v OV č. 226/2021 dňa
25.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Annamária Markuseková, nar. 04.06.1972, bytom Dlhá ul.
323/12, Komárno a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K027017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laczkovszki Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 917 / 1, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/66/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/66/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Tibor
LACZKOVSZKI, nar. 8.8.1973, bytom Severná 917/1, 936 01 Šahy , v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, sp. zn. 29OdK/66/2022 týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje
číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v
peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu
IBAN:

SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive,
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 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 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. Vlasta Suchanová, správca

K027018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laczkovszki Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 917 / 1, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/66/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/66/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29OdK/66/2022-18 zo dňa 20.4.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka, a to Tibor LACZKOVSZKI, nar. 8.8.1973, bytom Severná 917/1, 936 01 Šahy a do funkcie správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k.
29OdK/66/2022 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do
15,00 hod.
Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915
728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova.vlasta@gmail.com
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K027019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 581/16, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1977
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/99/2021 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/99/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 29OdK/99/2021 zo dňa 30.8.2021, zverejnený v OV č. 172/2021 dňa
7.9.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Ján Mravec, nar. 09.09.1977, bytom Partizánska cesta
581/16, 935 05 Pukanec a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom
1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K027020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Petrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 185/18, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1979
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2021 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 28OdK/177/2021 zo dňa 6.9.2021, zverejnený v OV č. 175/2021 dňa
10.9.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Timea Petrovičová, nar. 28.11.1979, bytom Revolučná ulica
185/18, 946 55 Pribeta a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom
1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
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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Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K027021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hili Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805 / 42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/4/2022 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/4/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Alexander Hili, nar. 25.06.1965, bytom Radnótiho 2805/42, 946
03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Hili, s miestom podnikania Ružová 4, 946
Kolárovo, IČO: 41 608 437, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 11.02.2012, (ďalej len „Dlžník“) bol
uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29OdK/4/2022 vydaným dňa 31.01.2022 vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01
Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS SR pod značkou S 1533 (ďalej len „Správca“). Predmetné
uznesenie bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka č. 25/2022 dňa 07.02.2022 a stalo sa právoplatné
dňa 08.02.2022 okrem výroku II. a výrok II. sa stal právoplatný dňa 23.02.2022.
Správca týmto v súlade s §167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), o z n a m u j e , že:
• v konkurznom konaní č.k.: 29OdK/4/2022 nebol zistený žiaden majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu,
pričom Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého Dlžníkom a informácií
poskytnutých Dlžníkom na osobnom stretnutí, ako aj informácii z príslušných registrov zhromažďujúcich
informácie o majetku osôb, so záverom zistenia, že Dlžník je nemajetný a neexistuje žiadny majetok, ktorý by
podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť ani súpis majetku konkurznej
podstaty.
• Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K027022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Uličná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 164/22, 955 01 Nemčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 885 932
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/218/2021 S1645
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 Nitra
31OdK/218/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 31OdK/218/2021 zo dňa 6.10.2021, zverejnený v OV č. 197/2021 dňa
13.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Martina Uličná, nar. 17.08.1974, bytom Piešťanská 164/22,
955 01 Nemčice a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája
6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia konkurzu je skutočnosť,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení
konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K027023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrochová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnenské námestie č. 2233/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2022 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/59/2022 zo dňa 11.03.2022 konkurz
na majetok dlžníka: Helena Škrochová, nar. 09.08.1955, bytom Kolárovo, Brnenské námestie č. 2233/5
a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 54/2022 dňa 18.03.2022. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 19.03.2022
sa považuje konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 04.05.2022 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu:
27OdK/59/2022 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 04.05.2022
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K027024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 602, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/71/2022 S1986

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 Nitra
29OdK/71/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca Rudolf Čonka, nar. 22.05.1980, bytom Zlatná na Ostrove 391 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/71/2022, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Štúrova
22, 949 01 Nitra v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do
15:30 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať
písomne
na
uvedenej
adrese
alebo
elektronickou
poštou
na
e-mailovú
adresu:
gasparovicova@spravcavkonkurze.sk .
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca

K027025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto v súlade so zaväzným pokynom příslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92
ods. 1 písm d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) na podávanie záväzných cenových ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len
„ponuka“) predmetom ktorého je nasledovný súbor majetku.

Súpisové zložky majetku (spoločne ako súbor majetku – kancelárska výpočtová technika), ktoré sú predmetom
ponukového konania je súbor majetku – kancelárska výpočtová technika zapísané v súpise všeobecnej
podstaty, pod p.č. 5 až p.č. 22 (spoločne ako súbor majetku – kancelárska výpočtová technika), ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2020 vydanom dňa 18.09.2020 pod č. K069793, a to:

Hnuteľné veci – kancelárska výpočtová technika
p.č. Druh
Popis
Približný rok Stav
Súpisová
výroby
hodnota
5. Hnuteľná Laserová tlačiareň SHARP AR nezistený
Opotrebované 200,00 Eur
vec
5316
6.. Hnuteľná Optická myš Logitech M-SBF90 nezistený
vec

Opotrebované 5,00 Eur

Dôvod zapísania do Deň zapísania Miesto kde sa
súpisu
do súpisu
vec nachádza
Majetok
úpadcu 14.09.2020
Robotnícka
podľa §67 ods. 1
120,
písm a). ZKR
945 56 Dulovce
Majetok
úpadcu 14.09.2020
Robotnícka
podľa §67 ods. 1
120,

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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7.

Hnuteľná Multimediálna klávesnica Trust nezistený
vec
23061

8.

Hnuteľná LCD Monitor Fujitsu Siemens nezistený
vec
SCALEOVIEW L19-2 L9ZA 19"

9.

Hnuteľná Monitor Prestigio P154
vec

nezistený

10. Hnuteľná Skartovač Peach PS500-20
vec

nezistený

11. Hnuteľná PC zostava Modecom STEP nezistený
vec
203 Black
12. Hnuteľná Multimediálna
vec
Chicony KB-0173

Klávesnica nezistený

13. Hnuteľná Optická 3D myš SWOP-23
vec

nezistený

14. Hnuteľná PC zostava HP CZC32277SQ
vec

nezistený

15. Hnuteľná Tlačiareň
Canon
vec
LBP6310dn

i-sensys nezistený

16. Hnuteľná Klávesnica Chicony KWD-820 nezistený
vec
White
17. Hnuteľná USB myš Genius NetScroll 120 nezistený
vec
18. Hnuteľná Monitor LG Flatron L2000CN- nezistený
vec
SF
19. Hnuteľná Registračná pokladňa
vec
Euro-50TE MINI

Elcom nezistený

20. Hnuteľná Multifunkčné zariadenie EPSON nezistený
vec
Stylus SX 125
21. Hnuteľná Laserová tlačiareň HP Laser Jet nezistený
vec
P2015d
22. Hnuteľná Telefónna
ústredňa nezistený
vec
PANASONIC
ISDN
2SO
DIGITAL
SUPER
HYBRID
SYSTEM

Deň vydania: 09.05.2022

písm a). ZKR
Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 20,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 10,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 40,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 20,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 5,00 Eur
Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 5,00 Eur
Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 15,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 20,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 5,00 Eur
Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 5,00 Eur
Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 10,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 300,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 60,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 40,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 320,00 Eur Majetok
úpadcu 14.09.2020
podľa §67 ods. 1
písm a). ZKR
Opotrebované 5,00 Eur

945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce
Robotnícka
120,
945 56 Dulovce

(ďalej len „predmet speňaženia“)

Súbor majetku – kancelárska výpočtová technika, alebo predmet speňaženia sa predáva ako celok
spoločne (súbor), nie je možné z neho vykúpiť len jednotlivé, resp. niektoré súpisové položky.

Podmienky 2. kola VPK

Spôsob podávania ponúk: záujemcovia doručia svoje návrhy v písomnej forme v zalepenej neprehliadnej obálke
opatrenej označením VPK – Kancelárska výpotová technika - 2.KOLO KONKURZ 31K/3/2020 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 09.05.2022

NEOTVÁRAŤ“ osobne do kancelárie správcu, alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra

Lehota na podávanie ponúk: 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, do
15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9
ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ponuka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk do 15:00 doručená do kancelárie správcu, nestačí podanie na poštovú prepravu.

Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať nasledovné:
a. názov, sídlo, IČO a výpis z obcodného registra nie starśí ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide o právnickú
osobu)
b. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide
o fyzickú osobu, prípadne fyzickú osobu – podnikateľa)
c. telefonický a e-mailový kontakt záujemcu
d. presné označenie predmetu speňaženia, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. návrh kúpnej ceny v eurách s DPH (úpadca je platcom DPH)
f. doklad o poukazaní finančnej zálohy vo výške 100,00 Eur na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
g. oznámenie čísla účtu, na ktorý ma byť vratená poukázaná finančná záloha, ak ponuka záujemca nebude
vyhodnotená ako najvýhodnejšia
h. dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za záujemcu
i. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
j. čestné prehlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami 1. kola verejného ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že ním
predložená záväzná cenová ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia
a tento záujemca by v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7 pracovných dní nedoplatil
ponúkanú kúpnu cenu a neuzavriel kúpnu zmluvu so správcom
V prípade, ak bude záujemcom zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka súdnym znalcom (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
Ak je záujemca zastúpený inou osobou na zákalde plnomocenstva je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená finančná záloha vo výške 100,00 Eur, pričom táto záloha
musí byť pripísaná na účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000
0050 7284 3085 najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaž VPK sa táto záloha započita na kúpnu cenu.
Súbor majetku – kancelárska výpočtová technika, alebo predmet speňaženia sa predáva ako celok
spoločne (súbor) nie je možné z neho vykúpiť len jednotlivé, resp. niektoré súpisové položky.

Minimálna výška (cena) záväznej ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy za predmet speňaženia nie je
stanovená (primeranosť ponuky bude posudzovať príslušný organ – veriteľský výbor) Súpisová hodnota súboru
majetku (spoločne celý súbor majetku – kancelárska výpočtová technika) je 1.085,00 Eur s DPH.
Záujemca môže v rámci VPK predložiť iba jednu ponuku, inak sa na jeho ponuky neprihliada.
Po doručení ponuky je ponukou záujemca viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia VPK.
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Na ponuky doručené správcovi po lehote a ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa
nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo VPK.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť jednu, alebo všetky ponuky a zrušiť VPK bez udania dôvodu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia v rámci VPK. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Správca bezodkladne po otvorení obálok zašle
zápisnicu z tohto úkonu príslušnému orgánu za účelom posúdenia primeranosti ponúk záujemcov. Príslušný
orgán zašle správcovi vyjadrenie k primeranosti ponúk v lehote 7 pracovných dní.
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 pracovných dní od obdržania vyjadrenia príslušného orgánu
o primeranosti ponúk, kde vo vyhodnotení správca zároveň výzve víťaza ponukového konania k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude finančná
záloha započítana na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a pred
podpisom kúpnej zmluvy uhradiť zvyšok kúpnej ceny a to v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7
pracovných dní.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Neúspešnym záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu najneskôr do 30
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúkna na číslo účtu uvedené v ponuke s oznámením, že
v ponukovom konaní neboli vybraní. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúkanej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy, alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
určenom správcom.
Predmet kúpy sa predáva v stave ako stojí a leží.
Obhliadky predmetu speňaženia je možné vykonať v termínoch dohodnutých so správcom na tel. č. 0948 232 002

Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo email: spravca@sisak-partners.sk

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

K027026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 602, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/71/2022 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/71/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca Rudolf Čonka, nar. 22.05.1980, bytom Zlatná na Ostrove 391 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/71/2022, týmto zverejňuje číslo bankového
účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky číslo účtu je IBAN: SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
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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.

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.

K027027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 602, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/71/2022 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/71/2022
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 !

(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”
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(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Zahraniční veritelia/Foreign creditors

v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Rudolf Čonka, nar. 22.05.1980, bytom Zlatná na Ostrove 391 oznamujem, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/71/2022 zo dňa 27.04.2022, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 84/2022 zo dňa 03.05.2022 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
Mgr. Barbora Gašparovičová.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Rudolf Čonka, permanent address Zlatná na
Ostrove 391, born on 22.05.1980, our duty is to inform you that with the Resolution from the 27.04.2022,
No. 29OdK/71/2022 promulgated in the Commercial bulletin No. 84/2022 from 03.05.2022 has District Court
Nitra proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Barbora Gašparovičová
as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). 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.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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.
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.
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
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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 catalo and sell the assets
with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
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 .
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.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 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).
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.
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to
the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within
45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications
received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The
creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal
that it is drawing up the playout schedule.
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).
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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
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celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web
site https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk
and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature
(§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy
, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
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).
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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 čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in
full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager
without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A
creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of
the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2
BRA).
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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th
May 2015.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka /trustee of the bankrupt
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K027028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto v súlade so zaväzným pokynom příslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92
ods. 1 písm d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) na podávanie záväzných cenových ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len
„ponuka“) predmetom ktorého je nasledovný súbor majetku.
Súpisové zložky majetku (spoločne ako súbor majetku – kancelárske vybavenie), ktoré sú predmetom
ponukového konania je súbor majetku – kancelárske vybavenie zapísané v súpise všeobecnej podstaty, pod
p.č. 23 až p.č. 69 (spoločne ako súbor majetku – kancelárske vybavenie), ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 180/2020 vydanom dňa 18.09.2020 pod č. K069793.
(ďalej len „predmet speňaženia“)
Súbor majetku – kancelárske vybavenie, alebo predmet speňaženia sa predáva ako celok spoločne
(súbor), nie je možné z neho vykúpiť len jednotlivé, resp. niektoré súpisové položky.
Podmienky 2. kola VPK
Spôsob podávania ponúk: záujemcovia doručia svoje návrhy v písomnej forme v zalepenej neprehliadnej obálke
opatrenej označením VPK – Kancelárske vybavenie - 2.KOLO KONKURZ 31K/3/2020 - NEOTVÁRAŤ“ osobne
do kancelárie správcu, alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra
Lehota na podávanie ponúk: 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, do
15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9
ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.Ponuka musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk do 15:00 doručená do kancelárie správcu, nestačí podanie na poštovú prepravu.
Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať nasledovné:
a. názov, sídlo, IČO a výpis z obcodného registra nie starśí ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide o právnickú
osobu)
b. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide
o fyzickú osobu, prípadne fyzickú osobu – podnikateľa)
c. telefonický a e-mailový kontakt záujemcu
d. presné označenie predmetu speňaženia, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. návrh kúpnej ceny v eurách s DPH (úpadca je platcom DPH)
f. doklad o poukazaní finančnej zálohy vo výške 1.000,00 Eur na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej
sporiteľni a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
g. oznámenie čísla účtu, na ktorý ma byť vratená poukázaná finančná záloha, ak ponuka záujemca nebude
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vyhodnotená ako najvýhodnejšia
h. dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za záujemcu
i. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
j. čestné prehlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami 1. kola verejného ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že ním
predložená záväzná cenová ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia
a tento záujemca by v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7 pracovných dní nedoplatil
ponúkanú kúpnu cenu a neuzavriel kúpnu zmluvu so správcom
V prípade, ak bude záujemcom zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka súdnym znalcom (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
Ak je záujemca zastúpený inou osobou na zákalde plnomocenstva je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená finančná záloha vo výške 1.000,00 Eur, pričom táto záloha
musí byť pripísaná na účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000
0050 7284 3085 najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaž VPK sa táto záloha započita na kúpnu cenu.
Súbor majetku – kancelárske vybavenie, alebo predmet speňaženia sa predáva ako celok spoločne
(súbor), nie je možné z neho vykúpiť len jednotlivé, resp. niektoré súpisové položky.
Minimálna výška (cena) záväznej ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy za predmet speňaženia nie je
stanovená (primeranosť ponuky bude posudzovať príslušný organ – veriteľský výbor) Súpisová hodnota súboru
majetku (spoločne celý súbor majetku – kancelárske vybavenie) je 5.969,00 Eur s DPH.
Záujemca môže v rámci VPK predložiť iba jednu ponuku, inak sa na jeho ponuky neprihliada.
Po doručení ponuky je ponukou záujemca viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia VPK.
Na ponuky doručené správcovi po lehote a ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa
nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo VPK.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť jednu, alebo všetky ponuky a zrušiť VPK bez udania dôvodu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia v rámci VPK. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Správca bezodkladne po otvorení obálok zašle
zápisnicu z tohto úkonu príslušnému orgánu za účelom posúdenia primeranosti ponúk záujemcov. Príslušný
orgán zašle správcovi vyjadrenie k primeranosti ponúk v lehote 7 pracovných dní.
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 pracovných dní od obdržania vyjadrenia príslušného orgánu
o primeranosti ponúk, kde vo vyhodnotení správca zároveň výzve víťaza ponukového konania k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude finančná
záloha započítana na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a pred
podpisom kúpnej zmluvy uhradiť zvyšok kúpnej ceny a to v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7
pracovných dní.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Neúspešnym záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu najneskôr do 30
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúkna na číslo účtu uvedené v ponuke s oznámením, že
v ponukovom konaní neboli vybraní. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúkanej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy, alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
určenom správcom.
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Predmet kúpy sa predáva v stave ako stojí a leží.
Obhliadky predmetu speňaženia je možné vykonať v termínoch dohodnutých so správcom na tel. č. 0948 232 002
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo email: spravca@sisak-partners.sk
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K027029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná ul. 280 / 15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1973
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/16/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Zoltán Tóth, nar. 26.11.1973, bytom Družstevná
280/15, 945 01 Komárno (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n a v spojení s ustanovením § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 113/2021 zo dňa 14.06.2021, K028344.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:

Typ súpisovej zložky:

Pozemky

Parcelové číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

C-KN 2031/ 49
C-KN 2031/ 92

záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

310
490

137
137

Typ súpisovej zložky:

Stavba

Parc. číslo

Popis stavby

Súp. č.

2031/ 92

Rodinný dom - 10
Violín

Štát,
obec,
katastrálne Spoluvl.
územie
podiel
SR, Čalovec, Čalovec
2/12
SR, Čalovec, Čalovec
2/12

Hodnota
v EUR
95,58,151,08,-

LV č.

Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu,
Spoluvl. podiel
Názov k. ú.

Hodnota v EUR *

137

SR, Čalovec, Violín, 10, Čalovec

4 805,-

2/12

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné nehnuteľné veci:
· pozemok „KN-C“ parc. č. 2031/ 49 - záhrada o výmere 310 m², ktorý je evidovaný na liste
vlastníctva č. 137 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, obec Čalovec,
katastrálne územie Čalovec, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12 k celku,
· pozemok „KN-C“ parc. č. 2031/ 92 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 490 m², ktorý je
evidovaný na liste vlastníctva č. 137 vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor,
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obec Čalovec, katastrálne územie Čalovec, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12 k celku,
stavba so súpisným číslom 10 postavená na parcele 2031/ 92 - Rodinný dom - Violín, ktorá je
evidovaná na liste vlastníctva 137 Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom, pre obec
Čalovec, katastrálne územie Čalovec; o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12 k celku.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie samostatne.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
30OdK/16/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 3 788,75 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
30OdK/16/2021 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K027030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkovo 47, 925 82 Tešedíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/12/2022 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/12/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
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§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)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.
(3)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.
(4)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.
(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.
(6)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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 22.3.2022
Správcovi bola doručená dňa 2.5.2022 prihláška nezabezpečenej pohľadávky nasledovne :
Veriteľ : POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny dôvod

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
252,00 € 1.382,85 € 83,26 €
XX
195,08 €
Dňa 28.09.2015 spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. v pozícii veriteľa uzatvorila
s Ladislavom Kováčom v pozícii úpadcu zmluvu o úvere č. 203401838
základe ktorej veriteľ poskytol úpadcovi úver a úpadca sa zaviazal veriteľovi
túto sumu zaplatiť zvýšenú o príslušný poplatok. Predmetnú sumu sa úpadca
zaviazal splácať v 4 mesačných splátkach vo výške 38,- EUR, počnúc
27.10.2015 na účet veriteľa. Úpadca neuhradil pred splatnosťou dlhu žiadnu
splátku. Vzhľadom k tomu, že svoj záväzok neplnil riadne a včas, porušil tak
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere, čím stratil výhodu splátok a dlh sa
stal splatný. Veriteľ podal návrh na vydanie rozsudku na rozhodcovský súd.
Stály rozhodcovský súd zriadený zriaďovateľom Slovenská, rozhodcovská,
a.s. dňa 31.10.2016 vydal rozhodcovský rozsudok SR 00716/16 ktorý
nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Uvedeným rozsudkom zaviazal
povinného na úhradu istiny 252,- EUR spolu s 0,25% úrokom z omeškania
denne zo sumy 252,- EUR od 01.02.2016 do zaplatenia, zákonný úrok vo
výške 6% ročne zo sumy 252,- EUR od 04.08.2016 do zaplatenia, trovy
konania vo výške 140,44 EUR. Keďže úpadca nerešpektoval povinnosť
uloženú vyššie uvedeným rozhodnutím veriteľ podal návrh na začatie
exekúcie. Uplatnením nároku v exekučnom konaní vzniklo veriteľovi právo na
úhradu trov právneho zastúpenia vo výške 38,14 EUR, súdny poplatok za
udelenie poverenia vo výške 16,50 EUR. Do dňa vyhlásenia konkurzu nebola
úpadcom uhradená žiadna suma.

Celková suma
1.913,19 €
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Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom P/28
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K027031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Beata Fazekašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká ul. 2965/11, 943 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/297/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/297/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Mgr. Beata Fazekašová, nar.: 09.06.1972, bytom: Perecká ul. 2965/11,
943 05 Levice (ďalej ako „dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 31OdK/297/2021, v súlade s ust. § 167q
ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“)
vyhlásil III. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty - súp. zložky majetku s por. č.
1, zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 41/2022 dňa 01.03.2022).
III. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 74/2022 dňa 19.04.2022 pod číslom K022617.
V súlade s Podmienkami III. kola verejného ponukového konania zo dňa 12.04.2022, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 03.05.2022.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti správca konštatuje, že:
III. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty, zapísanej do Súpisu majetku
všeobecnej podstaty ako súp. zložka majetku s por č. 1 (zverejnený v OV č. 41/2022 dňa 01.03.2022) bolo
ukončené - neúspešné.

V Nitre, dňa 04.05.2022

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

202

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K027032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Beata Fazekašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká ul. 2965/11, 943 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/297/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/297/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Mgr. Beata Fazekašová, nar.: 09.06.1972, bytom: Perecká ul. 2965/11,
943 05 Levice (ďalej ako „dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 31OdK/297/2021, týmto vylučuje zo Súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty nižšie uvedenú súpisovú zložku majetku:
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Právo dlžníka ako bývalého spoločníka spoločnosti: VAŠA SESTRIČKA s.r.o., so sídlom 935 52 Šarovce 187, IČO: 46 409 254,
register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 30077/N (ďalej ako „spoločnosť“), o veľkosti splateného vkladu:
2.500,- €, ktorého účasť v spoločnosti zanikla podľa ust. § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, na vyplatenie vyrovnacieho podielu.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.500,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 41/2022 dňa 01.03.2022.

Deň vylúčenia: 04.05.2022
Dôvod vylúčenia majetku:
Predmetnú súpisovú zložku majetku správca speňažoval v súlade s ust. § 167p ods. 3 ZoKR, v spojení s ust. §
167p ZoKR v troch kolách verejného ponukového konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom
vestníku č. 44/2022 dňa 04.03.2022 – I. kolo verejného ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 60/2022
dňa 28.03.2022 – II. kolo verejného ponukového konania a v Obchodnom vestníku č. 74/2022 dňa 19.04.2022 –
III. kolo verejného ponukového konania. Ani v jednom kole verejného ponukového konania nebola správcovi
doručená žiadna ponuka.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
Nakoľko sa vyššie uvedenú inú majetkovú hodnotu nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového
konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestáva podliehať konkurzu.

V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR:
„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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Nitre dňa 04.05.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K027033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ščasného 653/9, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2022 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834, ako správca dlžníka: Štefan Galo, nar.
24.12.1970, bytom Nitra, Ščasného 653/9, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú
právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od
13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: miladakoukalova@agnerpartners.sk
V Nitre, dňa 04.05.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka

K027034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ščasného 653/9, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2022 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Štefan Galo, nar.
24.12.1970, bytom Nitra, Ščasného 653/9, v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s
popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vo VÚB
banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 29732022, do poznámky prosím uviesť „konkurz,
popieranie Štefan Galo“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
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

204

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Nitre, dňa 04.05.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka

K027035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ščasného 653/9, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2022 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.
mája 2015, ako správca úpadcu: Štefan Galo, nar. 24.12.1970, bytom Nitra, Ščasného 653/9, ďalej len
„úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/73/2022-21 zo dňa 28.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th
May 2015, as the bankruptcy trustee of the: Štefan Galo, date of birth 24.12.1970, address: Nitra, Ščasného
653/9, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Nitra No. 29OdK/73/2022-21 dated of 28th of April 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 85/2022 dňa 04.05.2022. Dňom
05.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 85/2022 on 4th of May 2022. Bankruptcy was
declared on of 5th of May 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí: According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
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konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova
74/138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Milada Koukalová, so sídlom
kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
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together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
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14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of
20th May 2015 on insolvency proceedings.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o
insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the articles of the Regulation (EU) 2015/848
of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015 on insolvency proceedings..
V Nitre, dňa 04.05.2022
In Nitra, on 4th of May 2022
JUDr. Milada Koukalová, správca konkurznej podstaty
JUDr. Milada Koukalová, trustee

K027036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobogov 3, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.2001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/57/2022 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/57/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 28OdK/57/2022 zo dňa 10.03.2022 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Dávid
Kováč, nar. 23.05.2001, bytom Dobogov 3, 935 56 Mýtne Ludany (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil mňa Mgr.
Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
52/2022 dňa 16.03.2022.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 04.05.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Dávid Kováč, nar. 23.05.2001, bytom Dobogov 3, 935 56
Mýtne Ludany.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
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majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Jarku, dňa 04.05.2022
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K027037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőke Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 135 / 13, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/20/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.
V.

IČO/ dátum narodenia
správca dlžníka
a.
b.
c.

Meno a Priezvisko
Trvale bytom
Dátum narodenia

LawService Recovery, k.s.
Stráž
223
Zvolen
d) PSČ
960 01
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod č. S1731
47 817 003
Imrich Szőke
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
19.06.1966

B.

Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/ meno a LawService Recovery, k.s.
1. I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Stráž
b) Orientačné/ súpisné číslo
223
c) Názov obce
Zvolen
d) PSČ
960 01
e) Štát
Slovenská republika
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
III.
Zapísaný:
republiky pod č. S1731
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 817 003
V.
správca dlžníka
d. Meno a Priezvisko
Imrich Szőke
e. Trvale bytom
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
f.
Dátum narodenia
19.06.1966
C.
Miesto konania dražby
Stráž 223, 960 01 Zvolen, dražobná miestnosť
D.
Dátum konania dražby
23.05.2022
E.
Čas konania dražby
09:00
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F.
Kolo dražby
Druhé (prvé opakované) kolo dražby
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku k nehnuteľnostiam evidovaných na liste vlastníctva č. 105, vedenom Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálny odbor pre okres Nové Zámky, obec Andovce, k.ú. Andovce, a to ako:
·
rodinný dom so súpisným číslom 135, postavený na pozemku parcely reg. „C“ KN, parc. číslo 1024/48;
·
pozemok parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1024/48, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2;
·
pozemok parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1024/99, druh pozemku Záhrada o výmere 402 m2.
H.
Opis predmetu dražby
Rodinný dom: Dom s. č. 135, Pod záhradami č. 13
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
POPIS STAVBY
Samostatne stojaci dom na parcele 1024/48, jednopodlažný o stanovou strechou, s čiastočne dodatočne zobytneným podkrovím, pôdorysne
tvaru takmer štvorca postavený na nízkej podmurovke do výšky 50 cm, prístupný dvomi samostatnými vchodmi- vstupmi do I. NP- prízemia a
do podkrovia. Vstup do podkrovia je schodiskom dreveným cez jednu z izieb na I.NP - prízemí. Dom obsahuje po rekonštrukcii- zobytnení
podkrovia dve samostatné bytové jednotky. Podkrovie je riadne užívané v hygienickom štandarde.
I.NP - prízemí je okrem vstupnej miestnosti so schodiskom do podkrovia užívané v hygienickom podštandarde. V I.NP - prízemí zapratané
niektoré časti podláh a viacerých stien v miestnostiach bližšie nešpecifikovaným odpadom.
Dom je užívaný ako dve takmer samostatné bytové jednotky so spoločným ohrevom teplej vody, rozvodov vody a elektrickej energie.
Údržba je vykonávaná svojpomocne na nedostatočnej úrovni, hlavne prízemného podlažia. Údržba podkrovia je na dostatočnej úrovni
vykonávanej svojpomocne.
Životnosť domu je na základe hygienického štandardu I.NP obmedzená.
POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie
I.NP rodinného domu - prízemie obsahuje dva vstupy, jeden nový do podkrovia cez spodnú izbu, druhý pôvodný cez vstupnú verandu do
chodby, následne do kuchyne, z ktorej je prístup do špajze , kúpeľne, malej chodby, z ktorej je prístup do spálne a izby s prístupovým
schodiskom do podkrovia. Dom postavený na podmurovke betónovej do výšky 50 cm, vodorovná izolácia, krov drevený, pravdepodobne
trámový väznicový, krytina škridla ťažká, žľaby a zvody neosadené, prieniky okolo komína, okien plechové alebo plastové, omietky vonkajšie
2*brizolitové, 2*hrubé, vnútorné hladké vápennocementové, okná drevené a väčšinou plastové vymenené, hliníkové žalúzie, sieťky proti
hmyzu, parapety vonkajšie plechové, dvere vstupné drevené rámové a plastové bezpečnostné, interiérové hladké plné a presklené náplňové,
podlahy PVC na cementovom poteri, cementový poter, alebo neidentifikovateľné, v kuchyni sporák plynový s rúrou, digestor, dres smaltovaný
s pákovou batériou, v kúpeľni vaňa smaltovaná, ohrievač na vodu elektrický zásobníkový, umývadlo a WC misa keramické, 3*plynové kachle gamatky, rozvod el. energie 230/400V, poistky a ističe, rozvod plynu a vody cez kovové trubky, kanalizácia do neidentifikovanej žumpy
septika zo železobetónových skruží
Prístavba z roku 2005
Podkrovie vybudované v roku 2005. Pozostáva z prístupového schodiska zo vstupnej izby na prízemí, izba spojená s kuchyňou a jedálňou,
kúpeľňa, izba. Priečky a steny OSB dosky so zateplením 10 cm, sadrokartónové povrchy, podlahy dlážka drevená alebo laminátová,
kuchynská linka na báze dreva, dres nerezový, páková batéria, sporák - varná doska 4 horáková na PB fľašu, v kúpeľni umývadlo a WC misa
kombi keramické, vaňa akrylátová, batérie pákové a so sprchou, okná drevené typu 3*Velux, žalúzie alebo rolety na oknách, dvere
zhrňovacie, rozvody vody a kanalizácie plastové, elektrická energia 230 V, povrchová úprava stien náter alebo tapety, bodové svietidlá v
sadrokartónovom obklade stropu. Vzduchotechnická klimatizácia v celom podkroví.
Prípadné riziko spojené s využívaním nehnuteľnosti: časť stavby s. č. 135 vrátane uličného oplotenia, vstupnej bránky a brány podľa
snímky z mapy (zakreslenie obrysu stavby od ulice) je postavená na verejnom prístupnom pozemku - parcele č. 1057.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Žiadne.
Na príslušnom liste vlastníctva sú evidované nasledovné ťarchy:
Bez zápisu.
Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu
dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby
bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval znalec Ing. Juraj Grič, Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, evidenčné číslo znalca
910958.
Číslo znaleckého posudku 51/2021.
Znalec stanovil hodnotu predmetu dražby ako celku vo výške 27.952,07 EUR, slovom dvadsaťsedemtisícdeväťstopäťdesiatdva Eur a sedem
Eurocentov.
K.
Najnižšie podanie
20.965,- EUR
L.
Minimálne prihodenie
500,- EUR
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
6.000,- EUR
1. prevodom na účet dražobníka
2. vkladom v hotovosti na účet dražobníka
3. poštou, formou peňažnej zásielky doručenej do vlastných
rúk dražobníka
4. v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou
(upozorňujeme záujemcov, že lehota končí otvorením
dražby)
Účet dražobníka č. IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC:
GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., platbu je potrebné
identifikovať variabilným symbolom (VS) 512021. Pri fyzickej osobe
je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Dražobník, upozorňuje
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prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude
možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky
zloženia zábezpeky.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo forme
bankovej záruky, a to dražobníkovi alebo do notárskej úschovy.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním
z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude pripísaná na účet
príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo
šekom.
1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na
prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na
účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to
pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet
príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy
rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného
symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná
na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na
doručenie do vlastných rúk dražobníka, a to pod
podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie
dražobníkom pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej
zábezpeky.
4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej
banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej
zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa
záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku
podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je
povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez
výzvy dražobníka.
5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej
sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z
ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep
(bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne
identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
vestníku a končí sa otvorením dražby.
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo
poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk)
alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez
zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné
zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka
dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do
vlastných rúk).
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia
dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení
príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
dňa 13.05.2022 o 10.00 hod.
Obhliadka
predmetu
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať
dražby (dátum)
dražobníka telefonicky na: 045/5240200
O.
Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Pod záhradami 135, 941
Miesto obhliadky
23 Andovce)
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
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Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby udelením príklepu.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych
vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s
právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje
povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku,
prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho
časti na vydražiteľa.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
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 práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu 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; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
2. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
3. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu 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.
T.
Notár
a) titul
JUDr., PhD
b) meno
Jozef
c) priezvisko
Brázdil
Bystrický rad 314/69
d) sídlo
960 01
Zvolen

Týmto Oznámením o dobrovoľnej dražbe vyhlasuje dražobník za podmienok uvedených v tomto oznámení
a zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov dražbu.

K027038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gőgh Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 113, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdS/8/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdS/8/2021
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Gabriel Gőgh, nar. 03.03.1984, bytom Pačerok 113,
946 03 Kolárovo, správca v súlade s § 168d zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov podľa návrhu
splátkového kalendára je vo výške 100 %.
Správca dáva veriteľom na vedomie, že niektoré pohľadávky neboli v celom ich rozsahu zaradené do
splátkového kalendára z dôvodov bližšie uvedených v splátkovom kalendári.
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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. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh
splátkového kalendára v prospech veriteľov.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K027039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števanka Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 218, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
V zmysle § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) správca dopĺňa súpis majetku podstát o nasledovnú súpisovú zložku majetku.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty
Poradové
Dátum
Popis
číslo
zapísania
Výnos z vymoženej poriadkovej
01.
pokuty od spoločnosti Pinus SR, 26.04.2022
s.r.o. (zamestnávateľ dlžníka)

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie Sporný
právo
zápis

100,00
EUR

Nie

Nebol
vykonaný

Dôvod zápisu

Poznámky

Exekúcia
EX
243/2022,
Súdny exekútor JUDr. Ing.
Zuzana Dobrodenková, PhD.

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K027040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Hermína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/82/2022 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/82/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Hermína Horváthová, nar.: 13.02.1983, bytom: Rozmarínová ul. 6172/6, 934
01 Levice, podnikajúca pod obchodným menom: Hermína Horváthová, s miestom podnikania
Rozmarínová ul.6172/6, 934 01 Levice, IČO: 50 217 747, 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
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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: SK94 1100 0000 0029 4507 4788, 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.

V Nitre dňa 04.05.2022
Mgr. Peter Páll, správca

K027041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Hermína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/82/2022 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/82/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam správcu veriteľom o podmienkach nahliadania do správcovského spisu

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Hermína Horváthová, nar.: 13.02.1983, bytom: Rozmarínová ul. 6172/6, 934
01 Levice, podnikajúca pod obchodným menom: Hermína Horváthová, s miestom podnikania
Rozmarínová ul. 6172/6, 934 01 Levice, IČO: 50 217 747, 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:
pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle: 0948/805 300.

V Nitre dňa 04.05.2022
Mgr. Peter Páll, správca

K027042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarovce 312, 956 13 Koniarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1990
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Igor Kováč, narodený 01.01.1990, bytom 956 13
Koniarovce 312, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Kováč - S.O.S Trans, s miestom podnikania
956 13 Koniarovce 312, IČO: 51 053 870, sp. zn.: 31OdK/79/2022 oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Hollého
10, 949 01 Nitra, a to v úradných hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00
po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K027043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarovce 312, 956 13 Koniarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1990
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Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Igor Kováč, narodený 01.01.1990, bytom 956
13 Koniarovce 312, podnikajúci pod obchodným menom: Igor Kováč - S.O.S Trans, s miestom podnikania
956 13 Koniarovce 312, IČO: 51 053 870, sp. zn.: 31OdK/79/2022, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujeme
číslo účtu v tvare IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý
možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19
uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

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

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K027044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarovce 312, 956 13 Koniarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1990
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Igor Kováč, narodený 01.01.1990, 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Igor Kováč, born on 01.01.1990,
bytom 956 13 Koniarovce 312, SR, podnikajúci pod residing at 956 13 Koniarovce 312, Slovak Republic, trading under
obchodným menom: Igor Kováč - S.O.S Trans, s miestom business name Igor Kováč - S.O.S Trans with place of business 956
podnikania 956 13 Koniarovce 312, IČO: 51 053 870, SR 13 Koniarovce 312, ID No.: 51 053 870, Slovak Republic hereby I
oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného inform you, that District Court in Nitra declared bankruptcy on bankrupt's
súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/79/202 zo dňa 22.04.2022 uverejnenom property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution
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v Obchodnom vestníku č. 81/2022 zo dňa 28.04.2022 vyhlásený No. 31OdK/79/2022 dated 22.04.2022 and published in the Commercial
konkurz úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu. bulletin No. 81/2022 dated 28.04.2022.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. listed in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
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skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec.
ods. 6 ZKR).
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

K027045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Pecháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 207, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/72/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/72/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Lukáš Pecháč, nar. 20.06.1989, bytom Kamanová 207, sp.
zn.: 29OdK/72/2022 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, a to v úradných hodinách
každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení
sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K027046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Pecháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 207, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/72/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/72/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Lukáš Pecháč, nar. 20.06.1989, bytom
Kamanová 207, sp. zn.: 29OdK/72/2022, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujeme číslo účtu v tvare IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm.
b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

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

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K027047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Pecháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 207, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/72/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/72/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Lukáš Pecháč, nar. 20.06.1989, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Lukáš Pecháč, born on
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Kamanová 207, SR, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu 20.06.1989, residing at Kamanová 207, Slovak Republic, hereby I
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 29OdK/72/2022 zo dňa inform you, that District Court in Nitra declared bankruptcy on bankrupt's
28.04.2022 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 85/2022 zo dňa property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution
04.05.2022 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli No. 29OdK/72/2022 dated 28.04.2022 and published in the Commercial
ustanovený za správcu úpadcu.
bulletin No. 85/2022 dated 04.05.2022.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. listed in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
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banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec.
ods. 6 ZKR).
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

K027048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/8/2022 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správa o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 1Odk/8/2022 zo dňa 07.02.2022 zverejnenom v Obchodnom vestníku OV
č. 29/2022 dňa 11.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka Jesenský, nar. 01.06.1958, trvalý pobyt
mesto Martin, 036 01 Martin, do 07.03.2017 podnikajúci pod obchodným menom Ján Jesenský, s miestom
podnikania Moyzesova 618/8, 036 01 Martin, IČO: 43 941 079, korešpondenčná adresa: Ubytovňa – spojená
škola, ČSA 24, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“) pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Marína
Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa
zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej
len „SKP“).
V súlade s ustanovením § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná podstata nepokryje
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náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka Jesenský, nar. 01.06.1958, trvalý pobyt mesto Martin, 036 01 Martin, do 07.03.2017 podnikajúci
pod obchodným menom Ján Jesenský, s miestom podnikania Moyzesova 618/8, 036 01 Martin, IČO: 43 941 079,
korešpondenčná adresa: Ubytovňa – spojená škola, ČSA 24, 036 01 Martin končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Jesenský, nar. 01.06.1958, trvalý
pobyt mesto Martin, 036 01 Martin, do 07.03.2017 podnikajúci pod obchodným menom Ján Jesenský, s miestom
podnikania Moyzesova 618/8, 036 01 Martin, IČO: 43 941 079, korešpondenčná adresa: Ubytovňa – spojená
škola, ČSA 24, 036 01 Martin zrušuje.

V Martine, dňa 04.05.2022
JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K027049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bella Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany -, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/55/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/55/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové vozidlo:
Popis
Fiat Punto

Rok výroby
1999

VIN
ZFA17600005377612

Stav opotrebovanosti
Jazdené

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže motorové vozidlo sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s., správca dlžníka Michal Bella

K027050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zavartkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 1158/31, 010 15 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2022.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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 sp. zn. č.k.
2OdK/36/2022 zo dňa 26.04.2022, ktoré bolo zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022,
bol vyhlásený konkurz na majetok Eva Zavartkayová, nar. 17.09.1982, trvale bytom Mikovíniho 1158/31, 010 15
Žilina - Závodie, (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: JUDr. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania
2OdK/36/2022. 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:
·
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
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
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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.
JUDr. Václav Jaroščiak, 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 26th of april
2022, file No. 2OdK/36/2022 published in Commercial Journal No 83/2022 on 02. of May 2022, the bankruptcy
was declared on the estate of debtor Eva Zavartkayová, date of birth.: 09/17/1982, residence: Mikovíniho
1158/31, 010 15 Žilina-Závodie, Slovak republic (herein after 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. Václav Jaroščiak, M.
Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 2OdK/36/2022. 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
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

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 truste 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
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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 truste 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.
JUDr. Václav Jaroščiak, trustee

K027051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zavartkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 1158/31, 010 15 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2022.S647
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Okresný súd Žilina
2OdK/36/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, správca dlžníka Eva
Zavartkayová, nar. 17.09.1982, trvale bytom Mikovíniho 1158/31, 010 15 Žilina - Závodie, týmto podľa § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
kauciu vo výške 350,- Eur pri popretí pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN: SK26 7500 0000
0040 0387 9151. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky
- správy pre prijímateľa meno alebo názov veriteľa.

K027052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zavartkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 1158/31, 010 15 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2022.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Eva
Zavartkayová, nar. 17.09.1982, trvale bytom Mikovíniho 1158/31, 010 15 Žilina - Závodie, týmto podľa § 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 účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
nahliadnuť do správcovského spisu č. 2OdK/36/2022.S647 počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 7.30
hod. do 13.30 hod. v kancelárii správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K027053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pečala Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 0, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2022 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2022
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
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Milan Pečala, nar.:
06.04.1967, trvale bytom obec Oščadnica, 023 01 Oščadnica, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.
zn. 2OdK/2/2022, týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko
nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.
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V Žiline dňa 03.05.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K027054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajac Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2022 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Zajac, nar. 26.04.1990, trvale bytom 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: B. S. Timravy 950/15, 010 08 Žilina, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného
konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas vedenia konkurzného konania nahliadať do správcovského spisu
každý pracovný deň od 9:00 h - 12:00 h a od 13:00 h - 16:00 h v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 910 397 100, prípadne
e-mailom: sujanska.spravca@gmail.com .
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K027055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajac Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2022 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Zajac, nar. 26.04.1990, trvale bytom 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: B. S. Timravy 950/15, 010 08 Žilina, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, (ďalej len „ZKR“), oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely
popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 2OdK/34/2022, ktorým je účet vedený vo Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu (IBAN): SK64 8330 0000 0020 0181 2288.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
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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.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K027056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajac Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2022 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(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»
(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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
oznamujem, že na majetok dlžníka: Ján Zajac, nar. 26.04.1990, trvale bytom 010 01 Žilina, korešpondenčná
adresa: B. S. Timravy 950/15, 010 08 Žilina, (ďalej len „Dlžník“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, spisová
značka: 2OdK/34/2022 zo dňa 25.04.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Zuzana
Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina; Uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 82/2022 dňa 29.04.2022.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Zilina, Nr.
2OdK/34/2022, dated April 25th 2022, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Ján
Zajac, born: April 26th 1990, address: 010 01 Žilina, Slovak republic, delivery address: B. S. Timravy
950/15, 010 08 Žilina; (hereinafter only „Debtor“) and the trustee JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010
01 Zilina was appointed. The resolution of District Court Žilina was published in the Commercial Bulletin Nr.
82/2022 in April 29th 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
2. The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In
the bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
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schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
4. A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained
by the monetization of the asset securing his claim
5. 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 a 10 ZKR).
5. In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Zuzana Šujanská, správca,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika 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. Správcovi
musí byť prihláška doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address JUDr. Zuzana Šujanská,
trustee, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic or electronically to his online mailbox using appropriate
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of the
person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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).
7. If the creditor delivers the application to the trustee later, 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 Bulletin 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 Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 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 (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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, sídlo a IČO alebo
iný identifikačný údaj veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, IČO alebo iný identifikačný údaj
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 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). 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). Vzor tlačiva je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
9. 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, seat ID No. or other identification of the creditor, b) name, surname and residence or name, seat, ID No.
or other identification 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). 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). 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). A pre-printed form is available at the website
of the Ministry of Justice of the SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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. 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).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the 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).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
12. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, a ktorých pobyt alebo sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
14. This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office 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 May 20th 2015 and whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles No.
53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca/trustee

K027057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krupík Industrial, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 236 210
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Krupík Industrial s.r.o. v konkurze, so
sídlom Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca, IČO: 46 236 210 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že dňa 29.04.2022 doplnil súpis majetku všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov Úpadcu prvotne zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 33/2019 dňa
15.02.2019 pod značkou záznamu K014179 o nasledovné súpisové položky majetku:

Súpisová položka majetku por. č. 17:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: DEKaDAR, spol. s. r. o., so sídlom Hlavná 128, 925 01 Matúškovo, IČO: 44 128 444;
Právny dôvod vzniku: náhrada trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Galanta pod sp. zn.
15Cb/67/2015 v spore strán žalobcu: Krupík Industrial, s.r.o., so sídlom Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01
Čadca, IČO: 46 236 210, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Ladislav Ščury proti žalovanému: DEKaDAR, spol.
s. r. o., so sídlom Hlavná 128, 925 01 Matúškovo, IČO: 44 128 444, zast. Advokátskou kanceláriou BÁNOS s. r.
o., so sídlom Hlavná 979/23, 924 01 Galanta, priznaná uznesením Okresného súdu Galanta č. k. 15Cb/67/2015262 zo dňa 15.01.2019;
Celková suma (aj mena): 5.837,44 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.837,44 EUR;
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Dôvod zapísania súpisovej položky majetku por. č. 17: ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok
patriaci Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.

Súpisová položka majetku por. č. 18:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Mgr. Jozef Krupík, nar. 06.04.1987, bytom: Oščadnica 1604, 023 01 Oščadnica;
Právny dôvod vzniku: peňažná pohľadávka titulom písomne uznanej peňažnej náhrady v súvislosti s uplatnením
odporovacieho práva v súvislosti s identifikovaným nakladaním s peňažnými prostriedkami Úpadcu pred
vyhlásením konkurzu. Peňažná náhrada v celkovej výške 6.500 Eur bola uznaná v rámci uzatvorenej dohody
o urovnaní medzi Úpadcom a Dlžníkom dňa 31.07.2020. Peňažná náhrada bola uhradená v prospech účtu správy
konkurznej podstaty dňa 31.08.2020 v celom rozsahu.
Celková suma (aj mena): 6.500,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 6.500,- EUR;
Dosiahnutý výťažok: Peňažná náhrada bola uhradená v prospech účtu správy konkurznej podstaty dňa
31.08.2020 v celom rozsahu.

Súpisová položka majetku por. č. 19:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AR-TRANS SPÓŁKA JAWNA
U.ARCZYŃSKA, Ł.ARCZYŃSKI, so sídlom Rajcza 365B, 34-370 Rajcza, Poľská republika, IČO: 243008312;
Právny dôvod vzniku: peňažná pohľadávka titulom priznanej peňažnej náhrady v súlade s uznesením Okresného
súdu Žilina zo dňa 14.04.2021, č. k. 19Cbi/5/2019 – 142, v spore strán žalobcu: I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO:
36 865 265, správcu konkurznej podstaty úpadcu Krupík Industrial s.r.o. v konkurze, so sídlom Slovenských
dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca, IČO: 46 236 210, proti žalovanému: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE AR-TRANS SPÓŁKA JAWNA U.ARCZYŃSKA, Ł.ARCZYŃSKI, so sídlom Rajcza
365B, 34-370 Rajcza, Poľská republika, IČO: 243008312, zast. Mgr. Marek Lukáč, advokát, , o určenie
neúčinnosti zvýhodňujúceho právneho úkonu, ktorým súd schválil zmier uzatvorený medzi stranami na základe
dohody o urovnaní zo dňa 15.03.2021.
Celková suma (aj mena): 6.000,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 6.000,- EUR
Dosiahnutý výťažok: Peňažná náhrada bola uhradená v prospech účtu správy konkurznej podstaty dňa
19.03.2021 v celom rozsahu.
Dôvod zapísania súpisových položiek majetku por. č. 18 a 19: ust. § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok,
ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu.

Súpisová položka majetku por. č. 20:
Peňažná pohľadávka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: Jana Krupíková, nar. 27.12.1992, bytom: Oščadnica 1604, 023 01 Oščadnica;
Právny dôvod vzniku: peňažná pohľadávka titulom dosiahnutého urovnania v súvislosti s uplatnením práva
Úpadcu na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to v súlade s uzatvorenou dohodou o urovnaní medzi Dlžníkom
a Úpadcom zo dňa 14.02.2022.
Celková suma (aj mena): 2.000,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.000,- EUR
Dosiahnutý výťažok: Peňažná náhrada bola uhradená v prospech účtu správy konkurznej podstaty formou zálohy
dňa 30.12.2021 v celom rozsahu.
Dôvod zapísania súpisovej položky majetku por. č. 20: ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok
patriaci Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K027058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smrečany 266, 032 05 Smrečany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/424/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/424/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Vladimír Machaj, nar.07.02.1958, trvale
bytom Smrečany 266, 032 05 Smrečany 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, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Vladimír Machaj,
nar.07.02.1958, trvale bytom Smrečany 266, 032 05 Smrečany končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Vladimír Machaj,
nar.07.02.1958, trvale bytom Smrečany 266, 032 05 Smrečany v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K027059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadváb Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2026/2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2014 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Milana Hadvába, nar.: 2.12.1977, bytom Veterná 2026/2, 034 01
Ružomberok, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/4/2014 týmto zverejňuje
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Pohľadávky proti podstate pozostávajú z nasledovných položiek:

·
·
·

paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov – 663,88 €
odmena správcu za speňaženie peňažných prostriedkov podľa § 20 ods. 2 vyhl. 665/2005 – 16,60 €
súdny poplatok z výťažku – 4,65 €

Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZoKR zástupca veriteľov (veriteľský výbor) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto zoznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má
byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom dohovore č. 0908 928 876, prípadne e-mailom na lubo.kadura@gmail.com
v úradných hodinách v kancelárii správcu Republiky 16, 010 01 Žilina.

V Žiline dňa 4.5.2022

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K027060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paluch Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3200 / 10, 851 10 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
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Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Paluch Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Topoľčianska
3200/10, 851 10 Bratislava Petržalka t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Oslany IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 15.07.1980 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.,
sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 7K/4/2021 S 1433
k sp. zn.: 7K/4/2021
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 98 ods. 1 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov po
speňažení všetkého majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty podliehajúceho konkurzu: 2.024,12 EUR
Celová suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.660,25 EUR
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 363,87 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených veriteľov
nasledovným spôsobom:
Uznané pohľadávky veriteľov na vyplatenie zo pomer uspokojenia Suma
na
uspokojenie
všeobecnej podstaty v EUR
(%)
v EUR (8,51 %)
1 BENCONT COLLECTION, a.s. 84,81 €
1,99 %
7,22 €
Ústav na výkon trestu odňatia
2
600,00 €
14,03 %
slobody
51,06 €
Československá
obchodná
3
3.590,96 €
83,98 %
banka, a.s.
305,59 €
SPOLU
4.275,77 €
100,00
363,87 €
Veriteľ

Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento d
oručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujeme zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli,
predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.

K027061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/3/2022 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/3/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správa o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 3Odk/3/2022 zo dňa 21.01.2022 zverejnenom v Obchodnom vestníku OV
č. 19/2022 dňa 28.01.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka Miroslav Kováč, nar. 20.05.1981, trvale
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

237

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

bytom Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica, podnikajúceho pod obchodným menom : Miroslav Kováč, s
miestom podnikania Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 46 510 699 (ďalej len „Dlžník“) pričom do
funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO:
42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“).
V súlade s ustanovením § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka Miroslav Kováč, nar. 20.05.1981, trvale bytom Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica,
podnikajúceho pod obchodným menom : Miroslav Kováč, s miestom podnikania Nová Bystrica 796, 023 05 Nová
Bystrica, IČO: 46 510 699 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Miroslav Kováč, nar.
20.05.1981, trvale bytom Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica, podnikajúceho pod obchodným menom :
Miroslav Kováč, s miestom podnikania Nová Bystrica 796, 023 05 Nová Bystrica, IČO: 46 510 699 zrušuje.

V Martine, dňa 04.05.2022
JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K027062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Klimas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 1111/14, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/38/2022S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/38/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Ivan Klimas, nar.
05.02.1986, bytom Mládeže 1111/14, 036 01 Martin – Podháj (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 3OdK/38/2022 zo dňa 26.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ivan Klimas, date of birth 05.02.1986, residency at Mládeže 1111/4, 03601 Matrin- Podháj,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina,
No. 3OdK/38/2022 dated on 26th april of 2022 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2022 dňa 03.05.2022. Dňom
04.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 84/2022 on 03 of may
2022. Bankruptcy was declared on 4th of may 2022.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05.05.2022.

The date the 05 of may 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
pohľadávky.

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
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konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

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

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

241

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

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

JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca konkurznej podstaty
JUDr. Marta Bojo Vevurková, trustee

K027063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Capek Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 205, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/177/2020 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/177/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Zdenek Capek, nar.
18.03.1960, trvale bytom 023 12 Svrčinovec 205, do 30.01.2014 podnikajúci pod obchodným menom
Zdenek Capek, s miestom podnikania 023 12 Svrčinovec 205, IČO: 35 220 627, sp. zn. správ.
spisu: 2OdK/177/2020/S1448, týmto v súlade s ustanovením § 81 ods. 1, 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že
nasledovný nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v OV č. 241/2021 zo
dňa 16.12.2021 ako:
NEHNUTEĽNOSTI:
Por. č.

Popis súpisovej zložky majetku

LV

Katastrálne
územie+

Okres

Súpisová hodnota
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Obec
4
5
6

Stavba-rodinný dom súp. č. 205,
postavený na parcele KN-C č. 1056 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2
Pozemok: parcela KN-C č. 1056
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2
Pozemok: parcela KN-C č. 1057
- záhrada o výmere 2673 m2

90 000,00 €
901 Svrčinovec

Čadca

1/1 BSM

856,00 €
4 945,00 €

Dôvod vylúčenia: § 167k ods. 1 ZKR – prednostný zabezpečený veriteľ TOMA úverová a leasingová, a.s.
Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 36 664 090 si neprihlásil pohľadávku, čoho dôsledkom je, že zaťažený
majetok netvorí konkurznú podstatu.

V Žiline dňa 02.05.2022
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K027064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vadimír Škereň, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 1019, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/4/2022 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/4/2022
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V Obchodnom vestníku č. 48/2022 zo dňa 10.03.2022 bol zverejnený nasledovný súpis majetku všeobecnej
podstaty:
p.č. Typ
zložky
1

súpis. Popis súpisovej zložky

Súpis.
Hodnota
Eur
Iná majetková Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti SMART STAV, s.r.o., so sídlom 7.000,hodnota
1.mája 1019, Krásno nad Kysucou 02202, IČO:47 045 990, zapísanej v Obchod. registri
Okresného súdu Žilina , v oddiele Sro, vo vložke č. 58550/L

Dátum zaradenia
v do súpisu
07.03.2022

Z dôvodu, že sa uvedená položka majetku nespeňažila ani v treťom kole ponukového konania, správca
tento majetok vylučuje z majetku podliehajúcemu konkurznému konaniu.
v Martine 04.05.2022

K027065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/141/2021 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/141/2021
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Peter Kučera, nar.:
17.12.1968, trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Gorkého 39/15, 036 01
Martin (do 01.01.2022 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Kučera, s miestom podnikania Gorkého
39/15, 036 01 Martin, IČO: 34 385 746), v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 3OdK/141/2021,
týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo
vlastníctve dlžníka.
V Žiline dňa 03.05.2022
JUDr. Tomáš Šufák, správca

K027066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
DIAGO SF, s.r.o.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265 (ďalej len „Správca“), správca konkurznej podstaty úpadcu: Cestné a stavebné
mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len
„Úpadca“), týmto oznamuje, že dňa 04.05.2022 aktualizoval súpisovú hodnotu hnuteľného majetku zapísaného
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa DIAGO SF s.r.o., so sídlom Železničná 7, 977 01 Brezno,
IČO: 36 865 265, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 174/2018 dňa 10.09.2018 pod značkou
záznamu K066869 v spojení so zverejnením oznámenia o výmaze spornej poznámky v Obchodnom vestníku MS
SR č. 154/2021 dňa 11.08.2021 pod K039741 (pôvodný zápis v súpise bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS
SR č. 234/2017 dňa 08.12.2017 pod zn. záznamu K043893) ako súpisovú položku por. č. 1, nasledovne:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Hnuteľná vec: Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130, výrobca TOS Varnsdorf, a.s., ČR, inventárne číslo
051252, výrobné č. 0201, dátum zaradenia 30.09.1998; majetok vo vlastníctve tretej osoby: AVANA s.r.o., so
sídlom Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, IČO: 50 576 500; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; dôvod
zapísania majetku do súpisu: § 79 ods. 1 ZKR - márne uplynutie lehoty v zmysle výzvy správcu zo dňa
25.07.2018, súpisová hodnota (aj mena): 150 000,00 EUR;
Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa k súpisovej položke majetku:
Zabezpečený veriteľ: DIAGO SF s.r.o., so sídlom Železničná 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 865 265
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo prvé (1.) v poradí zriadené v prospech veriteľa DIAGO SF s.r.o. podľa Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam zo dňa 27.08.2015 uzatvorenej medzi DIAGO SF s.r.o. ako záložným veriteľom
a Úpadcom ako záložcom, vznik záložného práva dňom registrácie v Notárskom centrálnom registri záložných
práv pod č. NCRzp 30074/2015 dňa 12.10.2015 o 13:46:28;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečené pohľadávky veriteľa DIAGO SF s.r.o. prihlásené samostatnými prihláškami pre zabezpečené
pohľadávky v celkovej výške: 165 552,83 EUR a v zozname pohľadávok zapísané pod por. č. 33D/1-48.
Dôvod aktualizácie súpisovej hodnoty pri súpisovej položke por. č. 1:
Súpisovú hodnotu uvedenú pri súpisovej položke por.č.1, zapísanej do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa DIAGO SF, s.r.o., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2018 dňa 10.09.2018, Správca
pôvodne stanovil na sumu 217 625,00 EUR, a to podporne vychádzajúc z hodnoty stanove Znaleckým posudkom
č. 48/2015 vypracovaným Ing. Kožiakom podľa stavu ku dňu 06.07.2015 (z obdobia pred vyhlásením konkurzu).
Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od vykonaného znaleckého ocenenia, ako aj na vykonanie vlastného šetrenia
Správcom vrátane obhliadky majetku, opakovane uskutočnenej po výmaze poznámky o spornom, v rámci ktorej
bol oboznámený súčasný stav tohto majetku, Správca pristúpil k aktualizácii súpisovej hodnoty majetku tak ako je
uvedené v rámci identifikácie súpisovej položky majetku vyššie.
Dátum vypracovania aktualizácie súpisovej hodnoty: 04.05.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K027067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pavol Šustek, pod obchodným mneom Pavol
Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou, s miestom podnikania Krásno nad Kysucou 1499,
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 748 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/39/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/39/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Pavol Šustek, nar. 25.11.1992, trvale bytom Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad
Kysucou, korešpondenčná adresa: 1. mája 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, podnikajúceho pod
obchodným menom Pavol Šustek, s miestom podnikania: Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad
Kysucou, IČO: 51 748 096 zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu č. k. 10OdK/39/2022 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3,
Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.Termín nahliadnutia je
potrebné
vopred
dohodnúť
u správcu
na
telefónnom
čísle:
0903
202
486,
alebo
emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty
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K027068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pavol Šustek, pod obchodným menom Pavol
Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou, s miestom podnikania Krásno nad Kysucou 1499,
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 748 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/39/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/39/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Pavol
Šustek, nar. 25.11.1992, trvale bytom Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou,
korešpondenčná adresa: 1. mája 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, podnikajúceho pod obchodným
menom Pavol Šustek, s miestom podnikania: Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou,
IČO: 51 748 096 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená preddavok na trovy konania, čo predstavujú 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 na účet č. IBAN: SK70 0900 0000 0051 2665
6614, SWIFT: GIBASKBX vedený vo Slovenská sporiteľňa, a. s. s uvedeným čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
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 § 32 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K027069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pavol Šustek, pod obchodným menom Pavol
Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou, s miestom podnikania Krásno nad Kysucou 1499,
023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 748 096
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/39/2022 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/39/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Šustek, nar. 25.11.1992, trvale bytom
Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, korešpondenčná adresa: 1. mája 1499, 023 02
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Krásno nad Kysucou, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Šustek, s miestom podnikania:
Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 51 748 096 (ďalej aj ako len „Úpadca“), v
súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn.: 10OdK/39/2022 zo dňa 26. apríla 2022, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 83/2022 zo dňa 2.mája 2022, číslo zverejnenia
K025418.
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Pavol Šustek, b. 25.11.1992, permanent
residence Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, correspondence address: 1 May 1499,
023 02 Krásno nad Kysucou, doing business under the trade name Pavol Šustek, with place of business:
Krásno nad Kysucou 1499, 023 02 Krásno nad Kysucou, ID: 51 748 096 an according to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of
the District Court Žilina, proc. no. 10OdK/39/2022, dated on 26th April 2022 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets. The abovementioned resolution wapublished in Commercial Gazette of Slovak republic
No.: OV 83/2022 dated on 2th Mai 2022, publication number K025418.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 03.máj 2022. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 03th Mai 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 Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna
Líšková, správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor 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 does not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K027070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabonová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ustanovený správca oznamuje, že zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu ako bol tento zverejnený v OV čiastka
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218/2019 dňa 12.11.2019, na základe rozsudku Okresného súdu BB zo dňa 26.09.2018 (č.k. 16C/170/2011), v
spojení s rozsudkom KS v BB zo dňa 18.11.2021 (č.k. 12Co/21/2019), vylučuje súpisovú zložku majetku č. 1.
V Banskej Bystrici, dňa 02.05.2022
Ing. Marián Holúbek, správca

K027071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Hraňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2022 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08.03.2022, pod č. k. 2OdK/55/2022
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Karol Hraňo, nar. 21. 07. 1951, trvale
bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, 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 § 167v ods. 1 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. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a 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 oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Karol Hraňo, nar. 21. 07. 1951, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 03.05.2022
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K027072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 493, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1966
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Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/137/2022 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/137/2022
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
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
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HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj „Nariadenie“),
ako správca dlžníka: Zdenko Kováč, nar. 06.11.1966, trvale bytom 493, 991 42 Hrušov (ďalej len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 6OdK/137/2022 zo dňa 25.04.2022 (ďalej
len „Uznesenie“) bol vyhlásený́ konkurz na majetok dlžníka a za správcu súd ustanovil KASATKIN Recovery, k. s.
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: Zdenko Kováč, born on
06.11.1966, residence at 493, 991 42 Hrušov (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the
resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 6OdK/137/2022, dated as of April 25, 2022, (hereinafter
the “Resolution”) proclaimed bankruptcy to the property of Debtor and simultaneously appointed KASATKIN
Recovery, k.s. as the 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.
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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
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, ktorý́́ 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
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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
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:
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 odlišný́;
c. 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;
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 ktorý́ majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
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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
h. 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
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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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
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
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1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 2. Priezvisko / Family name: Kováč
1.1.3. Meno / Name: Zdenko
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): 06.11.1966
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Hrušov 493
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 991 42 Hrušov
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): 03.05.2022
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Bratislava I / District court Banská Bystrica
2.3.2. Adresa / Adress: Skuteckého 28
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 975 59 Banská Bystrica
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 6OdK/137/2022
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: KASATKIN Recovery, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Komenského 14A
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 974 01 Banská Bystrica
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: recovery@kasatkin.sk
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
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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
· 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

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

257

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

(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 práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
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
· 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 rijght.
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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.
KASATKIN Recovery, k.s., správca / insolvency practitioner

K027073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 397 / 9, 982 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1969
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/399/2021 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/399/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Cibuľa, nar. 14.08.1969, trvale bytom
Malinovského 397/9, 982 55 Klenovec, týmto vyhodnocuje I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku, zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 14/2022 dňa 21.01.2022, ako
súpisová zložka majetku č. 1 - 3. Podmienky ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č.
73/2022 zo dňa 14.04.2022.

V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:
Ponukové konanie skončilo neúspešne.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K027074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 397 / 9, 982 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1969
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/399/2021 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/399/2021
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Cibuľa, nar. 14.08.1969, trvale bytom
Malinovského 397/9, 982 55 Klenovec, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na
predaj nehnuteľného majetku menšej hodnoty, zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
14/2022 dňa 21.01.2022, ako súpisová zložka majetku č. 1 - 3. Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor
majetku.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je povinný doručiť ponuku správcovi písomne, a to buď v listinnej forme v zalepenej obálke
s označením „Cibuľa – 2OdK/399/2021 – ponukové konanie“ poštou alebo osobne na adresu sídla
správcu SPHYRNA Insolvency, k.s., Školská 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika alebo v elektronickej
forme do elektronickej schránky správcu s názvom „SPHYRNA Insolvency, k.s. - správca“ na portáli
www.slovensko.sk, pričom predmet elektronickej správy musí byť označený ako „Cibuľa –
2OdK/399/2021 – ponukové konanie“.
2. Lehota na doručovanie ponúk končí dňa 23.05.2022 o 15:00 hod.
3. Ponuka musí obsahovať nasledujúce podstatné náležitosti:
a. Označenie predmetu speňažovania;
b. Ponúkanú kúpnu cenu, a to v súhrnnej výške za všetky predmety speňažovania;
c. Doklad o zaplatení zábezpeky;
d. Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je
iná ako adresa trvalého pobytu, ak je záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak je
záujemca právnickou osobou;
e. Telefónne číslo alebo e-mail záujemcu, ak záujemca nemá aktivovanú na doučovanie elektronickú
schránku;
f. Číslo bankového účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, ak jeho ponuka nebude
vyhodnotená ako víťazná;
g. Vyhlásenie záujemcu, že bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami ponukového konania;
h. Podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je ponuka doručovaná v listinnej forme
alebo kvalifikovaný elektronický podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je
ponuka doručovaná v elektronickej forme.
4. Záujemca je oprávnený podať do ponukového konania len jednu ponuku, inak je správca oprávnený
všetky jeho ponuky neprihliadať.
5. Správca je oprávnený neprihliadať na ponuku, ktorá nebude doručená včas, nebude obsahovať podstatné
náležitosti podľa bodu 3 týchto podmienok ponukového konania alebo nebude riadne označená podľa
bodu 1 týchto podmienok ponukového konania.
6. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny, a to výlučne
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu IBAN: SK89 0900 0000 0051 3858
2034, pod variabilným symbolom: 23992021. Zábezpeka musí byť záujemcom uhradená najneskôr
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového konania. Zábezpeka sa
považuje za uhradenú v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu správcu.
Na ponuku, pri ktorej záujemca neuhradil zábezpeku riadne a včas je správca oprávnený neprihliadať.
7. Ponuka, na ktorú správca prihliada sa považuje za záväznú odo dňa jej doručenia až do skončenia
ponukového konania. Ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť.
8. Otváranie doručených ponúk a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote päť pracovných
dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového
konania. Vyhodnotenie ponukového konania správca bez zbytočného odkladu zverejní v Obchodnom
vestníku. Ponukové konanie sa považuje za skončené deň nasledujúci po dni zverejnenia vyhodnotenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku.
9. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania,
a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ponuku s neprimerane nízkou ponúkanou kúpnou cenou
je správca oprávnený odmietnuť; správca si vyhradzuje právo odmietnuť z dôvodu neprimeranosti
ponúkanej kúpnej ceny všetky ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne
žreb správcu.
10. Zábezpeka zložená víťazom ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
11. Záujemcom, ktorých ponuka nebola vyhodnotená ako víťazná, bola odmietnutá alebo správca na ich
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ponuku neprihliada, vráti správca zloženú zábezpeku v plnej výške v lehote desať pracovných dní
skončenia ponukového konania.
Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z
oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZoKR nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR. Ak si oprávnená osoba uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty riadne a včas, správca vráti víťazovi ponukového konania zloženú zábezpeku v lehote desať
pracovných dní odo dňa uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty oprávnenou osobou.
Víťaz ponukového konania je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu, a to v lehote 30 pracovných
dní odo dňa skončenia ponukového konania. Ak víťaz ponukového konania neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu z dôvodov na strane víťaza ponukového konania, časť zloženej zábezpeky vo výške 20 %
sa považuje za zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti podľa prvej vety tohto bodu; zmluvná pokuta je
príjmom konkurznej podstaty.
Všetky náklady a správne poplatky súvisiace s prevodom predmetu speňažovania je povinný znášať víťaz
ponukového konania.
Záujemca nemá nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v ponukovom
konaní.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Predmet speňažovania sa speňažuje v stave v akom stojí a leží.
Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas so zverejnením vyhodnotenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku a so zverejnením informácie, že sa záujemca zapojil do ponukového
konania. Záujemca berie na vedomie, že v Obchodnom vestníku bude uvedené jeho meno a priezvisko,
ak je záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno a IČO, ak je záujemca právnickou osobou a suma,
ktorú záujemca ponúkol v ponukovom konaní.
Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami ponukového konania.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K027075
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Karolína Brezová, nar. 16.04.1939, trvale
bytom Medovarce 71, 962 65 Medovarce (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka,
vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka
oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Karolína Brezová, nar. 16.04.1939, trvale bytom Medovarce 71, 962 65 Medovarce,
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/420/2021 zo dňa 12.11.2021 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 225/2021 pod K062885 dňa 24.11.2021 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Karolína Brezová, nar. 16.04.1939, trvale bytom
Medovarce 71, 962 65 Medovarce zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K027076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 539/12, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/487/2021 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/487/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.01.2022, č. k.: 5OdK/487/2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku číslo 12/2022 zo dňa 19.01.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária
Bartošová, nar. 02.03.1994, bytom Školská 539/12, 976 52 Čierny Balog, občianka SR (ďalej len "úpadca"), do
funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám.
SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 19.04.2022 predložil súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu.
V obchodnom vestníku č. 38/2022 zo dňa 24.02.2022 som zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty, do
ktorého som žiadny majetok zapísať nemohol.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K027077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Páleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 49, 991 01 Brusník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/37/2022 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/37/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu: Ján
Páleš, nar. 03.12.1970, bytom 49, 991 01 Brusník, občan SR.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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

K027078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lom nad Rimavicou 120, 976 53 Lom nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2022S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu : Ján Sojka, nar. 29.08.1968, bytom 976 53 Lom nad Rimavicou 120 oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod.
Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., správca

K027079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lom nad Rimavicou 120, 976 53 Lom nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2022S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka: Ján Sojka, nar.
29.08.1968, bytom 976 53 Lom nad Rimavicou 120 oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej
Bystrici, sp.zn.: 2OdK/127/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustees of the
restructuralization: Ján Sojka, nar. 29.08.1968, bytom 976 53 Lom nad Rimavicou 120 our duty is to inform
you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2OdK/127/2022 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.04.2022
.Týmto dňom bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 27. April 2022. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr.
Zuzana Šimová, PhD., LL.M., so sídlom M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the debtor have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., M .Rázusa 32, 984
01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does
not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in
a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims . The truste of the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Lučenci, dňa 03.05.2022
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M. správca
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., truste of the bankrupt

K027080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lom nad Rimavicou 120, 976 53 Lom nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2022S1484
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/127/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka- Ján Sojka, nar. 29.08.1968, bytom 976 53 Lom nad Rimavicou 120 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod spis. zn. 2OdK/127/2022 týmto oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie na popretie pohľadávok podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu číslo
IBAN:SK2609 0000 0000 0342919367,vedený v SLSP a. s . pobočka Lučenec , vedený v Slovenskej
sporiteľni, a. s., pobočka Lučenec, 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 konkurznej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Dňa 03.05.2022
JUDr. Zuzana Šimová, PhD. ,LL.M.

K027081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moravčík Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1336 / 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/318/2021 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/318/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/345/2020 zo 6.7.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Filip Moravčík, nar. 24.8.1992, trvale bytom Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská Štiavnica, podnikajúci
pod obchodným menom: Filip Moravčík, Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 583056931.
Zároveň súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981
01 Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 1191/2021 dňa
5.10.2021. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 6.10.2021.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Filip Moravčík, nar. 24.8.1992, trvale bytom Budovateľská 1336/14, 969
01 Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Filip Moravčík, Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 583056931 oznamujem, že majetok spísaný do všeobecnej podstaty dlžníka zverejnený v
Obchodnom vestníku číslo 232/2021 dňa 3.12.2021 sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a v
súlade s ustanovením § 167p ods. 2 ZKR prestáva podliehať konkurzu. Na základe týchto skutočností má
správca za to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Filip Moravčík, nar. 24.8.1992, trvale
bytom Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská Štiavnica, podnikajúci pod obchodným menom: Filip Moravčík,
Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 583056931, zrušuje.

V Hnúšti, 4. mája 2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ján Čipka, správca

K027082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296 / 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1980
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/480/2021 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/480/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Andrej Berky, nar. 13. 02. 1980, trvale bytom Slobody 296/5, 987 01 Poltár, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrej Berky, nar. 13. 02. 1980, trvale bytom Slobody 296/5, 987 01
Poltár sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Andrej Berky, nar. 13. 02. 1980, trvale bytom Slobody 296/5, 987 01
Poltár v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

LICITOR recovery, k.s., správca

K027083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2914 / 38, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/3/2022 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/3/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Ján Krška, nar. 10.5.1987, trvale bytom Rúbanisko III 2914/38, 984 03 Lučenec zistil počas
výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení
dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ján Krška, nar. 10.5.1987, trvale
bytom Rúbanisko III 2914/38, 984 03 Lučenec, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K027084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 225, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1993
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/181/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.03.2020, č. k. 5OdK/181/2020, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. 65/2020 pod K028757 dňa 02.04.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Helena Balážová, nar. 24.07.1993, bytom Hodejov 225, 980 31 Hodejov, (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do
funkcie správcu ustanovil správcu Mgr. Dana Žlnková, so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 42
194 903, značka správcu S1545 (ďalej len „Odvolaný správca“).
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.07.2021, č. k. 5OdK/181/2020, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. 134/2021 pod K034067 dňa 14.07.2021, súd odvolal pôvodného správcu a zároveň
ustanovil do funkcie správcu spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:
Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len
„Správca“).
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Balážová, nar. 24.07.1993, bytom
Hodejov 225, 980 31 Hodejov, týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu
ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Helena Balážová, nar. 24.07.1993, bytom Hodejov 225, 980 31 Hodejov, uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/181/2020 zo dňa 26.03.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 65/2020 pod K028757 dňa 02.04.2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Helena Balážová, nar. 24.07.1993, bytom
Hodejov 225, 980 31 Hodejov zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Šedajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1962
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Lýdia Šedajová, nar. 28. 01. 1962, trvale bytom
Osloboditeľov 5/10, 990 01 Malý Krtíš (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 59/2022 dňa 25.03.2022, K018227.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci
Stav
Pribl.
opotreb.
výroby

P. č. Popis hnuteľnej veci
Televízor GoldStar CKT 2190X, ID 501 257, výrobca
1
Korea
použitá

-

rok Súpisová
hodnota
20,00 €

Poznámka
Neobsahuje
príslušenstvo

žiadne

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná hnuteľná vec:

·

Televízor GoldStar CKT 2190X, ID 501 257, výrobca Korea, rok výroby nie je známy, televízor
neobsahuje žiadne príslušenstvo.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 2OdK/474/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/474/2021 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K027086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korbeľ Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 127/72, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/416/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/416/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Ervín Korbeľ, nar. 16.06.1969, trvale bytom Hlavná 127/72, 991 26 Nenince, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 5OdK/416/2021, týmto v zmysle ust. § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom
Záhradnícka 10, Bratislava 813 66, IČO: 00 215 759, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 15
v celkovej výške 255,50 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom pohľadávky 3.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

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.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K027087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EQUE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 14 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 784
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZO SÚPISU ODDELENEJ PODTATY
V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/13/2020 zo dňa
14.01.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 na majetok úpadcu – EQUE
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 14, IČO: 36 646 784, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.11393/S (ďalej len „Úpadca“) naša spoločnosť – UBC 2020,
k.s., so sídlom Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, ako správca zapísaný v zozname správcov
vedenom MS SR pod č. S 2009, týmto v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení predkladáme vylúčenie zo súpisu oddelenej podstaty zverejneného v OV č.
84/2022 dňa 03.05.2022:
1.
Strojové zariadenie pre potravinársky priemysel (MOB/60%/120m)
Udiarenská komora JKU 250, rok výroby 2008, Výrobne číslo: 0103820
Súpisová hodnota: 3 120,- Eur
2.
Strojové zariadenie pre potravinársky priemysel (MOB/60%/120m)
Udiarenská komora UK 02E, rok výroby 2010, Výrobne číslo: 00020030
Súpisová hodnota: 6 000,- Eur
3.
Strojové zariadenie pre potravinársky priemysel (MOB/60%/120m)
Udiarenská komora UKM, rok výroby 2012, Výrobne číslo: 1054/2012
Súpisová hodnota: 8 400,- Eur
4.
visuté váhy VVJ.300.2.T.ZP rok výroby 2014 výrobné číslo 6715134022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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visuté váhy VVJ.600.2.T.ZP rok výroby 2014 výrobné číslo 5207056035
kladkostroj STARLIFTKET rok výroby 2014 výrobné číslo E 24791
dráha visutá trubková zinková rok výroby 2014
Súpisová hodnota: 7 880,16 Eur
5.
združ. chlad.-mraz. jednotka KTUC rok výroby 2012 výrobné číslo 901370
kondenzátor GVVX rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745670.0001
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/1424847.0001
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/143924.0002
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/1424847.0002
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/1420082.0002
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745956.0002
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745956.0001
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745956.0003
výparník GHF rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745956.0004
výparník DHF 035B/14 N-A rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745957.0001
výparník DHF 035B/24 N-A rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3745958.0001
výparník šokovač GFN050C/212-E rok výroby 2012 výrobné číslo 400/3748291.0001
šokovacia jednotka KLK FTUC rok výroby 2012 výrobné číslo 901383
montážny materiál rok výroby 2012
monitoring Danfoss AK-CS rok výroby 2012
El. exp. ventily Danfoss AKV rok výroby 2012
Súpisová hodnota: 23 313,60 Eur

Deň zapísania: 31.08.2021
Dôvod zapísania: §67 ods. 1 písm. c) ZKR
Zabezpečený veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé Predmet zabezpečovacieho práva: hnuteľné veci a pohľadávky
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 04.05.2022, uplatnenie vlastníckeho práva treťou osobou
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 Banskej Bystrici, dňa 04.05.2022
UBC 2020, k.s.

K027088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 20, 949 14 Šivetice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/132/2022 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/132/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen správca úpadcu: Michaela
Nováková, nar. 27.06.1991, bytom 20, 949 14 Šivetice, občianka SR oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 45 54 10 751
Kontakt: e-mail: office@akdlhopolec.sk

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K027089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 20, 949 14 Šivetice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/132/2022 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/132/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Michaela Nováková, nar.
27.06.1991, bytom 20, 949 14 Šivetice, občianka SR, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na účet č. IBAN: SK68
1100 0000 0029 2083 1367, vedený v Tatra banke, 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.
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. Ivan Dlhopolec, správca

K027090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 20, 949 14 Šivetice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/132/2022 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/132/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 v konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu : Michaela Nováková, nar.
27.06.1991, bytom 20, 949 14 Šivetice, občianka SR (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 6OdK/132/2022 zo dňa 25.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: Michaela Nováková, date of birth 27, Juny 1991, place of domicil Nb. 20, 949 14
Šivetice, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No. 6OdK/132/2022 dated 25th of April 2022 bankruptcy
was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 03.05.2022 zverejnením v OV č. 83/2022 dňa 02.05.2022 pod
značkou K025344.
The bankruptcy was declared on 3rd of May 2022 publication in Commercial Bulletin 83/2022 on 2nd of
May 2022 brand K025344.
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
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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prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Ivan Dlhopolec, správca, Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, 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 address: JUDr. Ivan Dlhopolec, trustee, with
residence at Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
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
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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hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe 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).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
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. Ivan Dlhopolec, správca/trustee

K027091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Trebula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kmeťa, s miestom podnikania A. Kmeťa 342/25, IČO: 33333149
324/25, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/18/2022 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/18/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

RESKON, k.s., so sídlom Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca dlžníka Ján Trebula, nar. 25. 09. 1964, trvale
bytom A. Kmeťa 342/25, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Trebula, s miestom
podnikania A. Kmeťa 342/25, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33333149, v konkurznom konaní vedenom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresnom súde v Banskej Bystrici, č. k. 7OdK/18/2022, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 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“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
1. kolo ponukového konania
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je majetok dlžníka a to – Nehnuteľnosti
- pozemky v k. ú. Mikula, obec Želiezovce, okres Levice označené ako súpisové zložky pod č. 1 až č. 2, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 82/2022 zo dňa 29.04.2022 pod K0025239,
- pozemky v k. ú. Budča, obec Budča, okres Zvolen označené ako súpisové zložky pod č. 3 až č. 10, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 82/2022 zo dňa 29.04.2022 pod K0025239,
- pozemky v k. ú. Kováčová, obec Kováčová, okres Zvolen označené ako súpisové zložky pod č. 11 až č. 149,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 82/2022 zo dňa 29.04.2022 pod K0025239 v spojení s OV č.
85/2022 zo dňa 04.05.2022 pod K026201,
- pozemky v k. ú. Turová, obec Turová, okres Zvolen označené ako súpisové zložky pod č. 150 až č. 199, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 82/2022 zo dňa 29.04.2022 pod K0025239.
UPOZORNENIE SPRÁVCU
Jednotlivé pozemky tohto ponukového konania sa speňažujú ako „SÚBOR VECÍ“, a nie každá VEC ako súpisová
zložka samostatne.
Zároveň správca upovedomuje záujemcov, že pokiaľ sa pri speňažovaní majetku jedná o spoločné nehnuteľnosti
podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách alebo je pri jednotlivých súpisových zložkách
uvedené vecné bremeno, táto skutočnosť je uvedená pri jednotlivej súpisovej zložke ako poznámka.
Proces speňažovania:
Nehnuteľnosti sú speňažované v zmysle § 167p a § 167n ods. 1, druhá veta ZKR formou ponukového konania za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Záujemca, ktorý dá najúspešnejšiu ponuku bude znášať aj náklady spojené so
zaplatením správneho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, doručenie ponuky
správcovi znamená súhlas záujemcu s takýmito zmluvnými podmienkami.
Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového
konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred
uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet vedený vo
VÚB a.s., IBAN SK37 0200 0000 0045 2924 0651, variabilný symbol 182022. Záloha musí byť pripísaná na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu
2. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
3. ponúknutú kúpnu cenu
4. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (RESKON, k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec) v
zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 7OdK/18/2022 - NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 2 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť na tel. č. 0905 337 495 alebo e-mailovej adrese
reskonoffice@gmail.com.
V Lučenci, dňa 04. 05. 2022
RESKON, k.s., správca

K027092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lakomčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 151, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2022 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Miroslav Lakomčík, nar. 26. 11.1974, trvale bytom Lučatín 151, 976 61 Lučatín,
obchodné meno: Miroslav Lakomčík - dvr, s miestom podnikania Lučatín 151, 976 13 Lučatín, IČO: 40371832
týmto oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz končí v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr.
správca

Filip

Geleta

K027093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Šinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 81, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/9/2021 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/9/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka Zoltán Šinka. nar. 18.03.1964, trvale bytom 81 Jelšovec, 985 32 Veľká nad Ipľom, ktorá
je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 6OdK/9/2021, týmto oznamujem doručenie súhrnnej
prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25,
811 09 Bratislava, vo výške:
·
·

694,20 €,
1.449,86 €,

po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok a ich zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Filip Geleta
správca

K027094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 658 / 28, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/135/2022 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/135/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Bartoš, nar. 06. 05. 1991, trvale bytom Kostolná 658/28, 991 28 Vinica, týmto
oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu
na adrese Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na tel. č. 0911
114 715 alebo po emailovom nahlásení na adrese geleta.filip@gmail.com.
JUDr. Filip Geleta
správca

K027095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 658 / 28, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Filip Geleta
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/135/2022 S2039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/135/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Bartoš, nar. 06. 05. 1991, trvale bytom Kostolná 658/28, 991 28 Vinica, týmto
v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom dlžníka číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v spoločnosti Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, č.účtu: SK26 8330 0000 0020 0206 6336.
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JUDr. Filip Geleta
správca

K027096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2015 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č.2, správca konkurznej
podstaty dlžníka Iveta Sisková nar. 23.05.1964, bytom A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen –––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Okresný súd
Skuteckého č. 28 975 59 Banská Bystrica k č. k. 1K/29/2015 Vec: N á v r h konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov a zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré budú uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta
Sisková, nar. 23.05.1964, trvale bytom A. Nogradyho č. 1376/5, 960 01 Zvolen, ako ustanovený správca
tohto úpadcu, Vám predkladám n á v r h konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
a zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty. Všeobecná časť: Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/29/2015-31 zo dňa
24.4.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2016 zo dňa 28.11.2016 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Pavel Vrška, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika č. 2, Veľký Krtíš. V základnej prihlasovacej lehote si v konkurze uplatnili
prihláškou svoje pohľadávky celkovo 6 nezabezpečených veriteľov s celkovou sumou prihlásených
pohľadávok vo výške 28.267,54 Eur + neuspokojená pohľadávka vo výške 14.598,62 € z výťažku
oddelenej poodstaty, t. j. spolu 42.866,16 €. Na všetky prihlásené pohľadávky sa prihliada, správca
nepoprel do výšky a právneho dôvodu žiadnu z prihlásených pohľadávok. Súpis podstaty Majetok
patriaci do všeobecnej podstaty tohto úpadcu tvoria zrážky zo mzdy úpadcu vo výške 15.985,45 EUR
a vklad úpadcu 663,88 EUR. Zámer zostaviť návrh výťažku zo všeobecnej podstaty a oznámenie
o zostavení pohľadávok proti podstate, ktoré budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 46/2022 zo dňa 8.3.2022. V zákonnej 30-dňovej
lehote od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate nepodal námietky žiadny
veriteľ. Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými
by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu. Na I. schôdzi veriteľov nebol zvolený veriteľský
výbor ani zástupca veriteľov. 2 V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo k zrážkam zo mzdy
úpadcu, ktorý bol zamestnaný Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 974 01 Banská Bystrica. Úpadca
nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť a nebol spoločníkom žiadnej obchodnej spoločnosti so
sídlom na území Slovenskej republiky. Rozvrhová časť: Speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu bol získaný výťažok v celkovej sume 16.649,33 EUR ( 15.985,45 EUR = zrážky zo mzdy
úpadcu + 663,88 EUR = vklad úpadcu ) Celková suma majetku všeobecnej podstaty 16.649,33 EUR.
Pohľadávky proti podstate: V konkurze boli uplatnené a správcom uznané nasledovné pohľadávky proti
podstate: Zoznam pohľadávok proti podstate: Predmet úkonu Pohľadávky Uhradené Neuhradené proti
podstate Eur Eur Eur
__________________________________________________________________________________ 1/
Náklady súvisiace so správou 432,50 432,50 - konkurznej podstaty (režijné náklady, telefón, kancelárske
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

280

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

potreby, cestovné) náklady na cestovného pozostávajú z cestovného medzi Veľkým Krtíšom, Zvolenom
a späť súvisiace so súdnym pojednávaním rozdelenia BSM účastníkov Iveta Sisková a Slavomírom
Siskom, jednaním so Stavebným bytovým družstvom Zvolen Nográdyho č. 1455/24 so zabezpečením
uskladnenia hnuteľných vecí, ktoré boli zapísané do všeobecnej podstaty úpadcu v tomto konkurznom
konaní v podiele ½ a ponúkané na odpredaj na základe uznesenia OS B. Bystrica sp. zn. 1K 29/2015-97
zo dňa 1.6.2021 formou ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu, následne boli predmetné
hnuteľné veci vylúčené z majetku všeobecnej podstaty správcom uznesenia OS B. Bystrica sp. zn. 1K
29/2015-120 zo dňa 28.9.2021 3 Predmet úkonu Pohľadávky Uhradené Neuhradené proti podstate EUR
EUR EUR
__________________________________________________________________________________ 2/
Odmena SKP do I. schôdze veriteľov 212,31 212,31 - 3/ Poplatky za vedenie účtu v peňažnom ústave
497,73 497,73 - 4/ Náklady vydania výťažku 45,00 - 45,00 5/ Odmena SKP za speňaženie 159,05 159,05 6/ Súdny poplatok 33,29 - 33,29 Celkom 1.379,88 1.142,54 237,34 Uhradené pohľadávky proti
podstate predstavujú čiastku 1.142,54 EUR. Nevyplatené pohľadávky proti podstate predstavujú čiastku
237,34 EUR. Po odpočítaní vyplatených pohľadávok proti podstate vo výške 1.142,54 EUR
a nevyplatených pohľadávok vo výške 237,34 EUR, t. j. spolu 1.379,88 EUR predstavuje čiastka
15.269,45 EUR, ktorá bude rozdelená pre veriteľov v tomto konkurznom konaní takto: Veriteľ Suma
pohľadávky Podiel Uspokojené € na výťažku €
___________________________________________________________________________
Pohotovosť, s.r.o., Pribinova 25 1.966,00 700,31 - 811 09 Bratislava Consumer Finance Holding a.s.
10.815,79 3.852,72 - Hlavné nám. č. 12, 060 01 Kežmarok Všeobecná úverová banka, a.s. 2.791,85
994,49 - Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava Profi Credit Slovakia s.r.o. 5.642,58 2.009,96 - Pribinova
25, Bratislava TelervisPlus, a.s. 445,50 158,69 - Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava Poštová banka, a.s.
6.605,82 2.353,07 - Dvořákovo nám 4, Bratislava Slovenská sporiteľňa, a.s. 14.598,62 5.000,21 Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 4 Správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začína plynúť odo
dňa jeho doručenia. Vo Veľkom Krtíši, dňa 28. apríla 2021 JUDr. Pavel Vrška správca úpadcu
K027097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Gabčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánovce 229, 059 13 Jánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/16/2022 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/16/2022 zo dňa 10. 2. 2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Marta Gabčová, nar. 2. 10. 1968, bytom 059 13 Jánovce 229 a zároveň som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 32/2022 dňa 16. 2. 2022, teda účinky vyhlásenia
konkurzu nastali 17. 2. 2022.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistila žiaden majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marta Gabčová, nar. 2. 10.
1968, bytom 059 13 Jánovce sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Eva Orbanová, správca

K027098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičová 6578/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2022 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K027099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičová 6578/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2022 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR 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
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliášová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičová 6578/10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/125/2022 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/125/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 04.05.2022
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K027101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 498 904
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2018 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

Pohľadávka veriteľa Miroslav Hiščar, bytom Sveržov 81, 086 02 Gaboltov, prihlásená samostatnou
prihláškou nezabezpečenej pohľadávky v celkovej výške: 243.335,61 Eur.

Dátum zapísania pohľadávky do zoznamu: 04.05.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Krišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2021
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
Správca po speňažení majetku v zmysle ustanovenia §167u ZKR zostavil rozvrh výťažku a poukázal plnenia
v zmysle rozvrhu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 3OdK/135/2021 zo dňa 09.06.2021, na majetok dlžníka: Eva
Krišková, nar. 20.05.1956, trvale bytom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, SR, končí z dôvodu, že došlo k
splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Eva Krišková, nar. 20.05.1956,
trvale bytom Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, SR, zrušuje.
V Prešove dňa 04.05.2022
JUDr. Martin Kirňak, správca

K027103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4933 / 103, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/287/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/287/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Gábor, nar. 28.09.1976, Továrenská štvrť
4933/103, 059 51 Poprad - Matejovce, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Gábor, IČO: 41 011 279, s
miestom podnikania Továrenská štvrť 4933/103, 059 51 Poprad - Matejovce, v súlade s ustanovením § 167p ods.
1 ZKR vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom ponukového konania je hnuteľný majetok, zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 1.
Č.
súp. Názov súp. zložky
zložky
1.
Hnuteľný majetok
Osobné motorové vozidlo zn. PEUGEOT
VF33CKFWB83035176 ,stav nepojazdné

Súpisová
hodnota
(eur)
500,00 EUR
307,

EČ:

PP120

AX

,

rok

výroby

2003,

VIN:

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.
2OdK/287/2020 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku do
16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky
doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianskeho preukazu, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 100% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník, č. ú.: SK43 0900 0000 0051 6017 9524, VS: IČO alebo dátum
narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha 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 správca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 dní odo dňa
otvárania obálok.
Správca, má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk
písomne informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom správca
bezodkladne vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia
ponukového konania príslušným orgánom.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu riadne a včas podľa pokynov správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca oprávnený započítať v príslušnej výške
záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
TEL. kontakt/ MOB.: č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K027104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 83, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/37/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/37/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Slavomíra Grundzová, nar. 07.08.1993, Kružlová 83, 090 02 Kružlová, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K027105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/241/2021 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/241/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníčky Renáta Balogová, nar.
18.03.1974, bytom Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 28.08.2021
pod sp. zn. 3OdK/241/2021 končí, keďže po vylúčení obydlia zo súpisu konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 04.05.2022

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkuzrná správkyňa

K027106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repeľ Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 1765/5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/169/2021 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/169/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Eduard Repeľ, nar.
21.10.1969, bytom Levočská 1765/5, 060 01 Kežmarok, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 10.07.2021 pod
sp. zn. 3OdK/169/2021 končí po splnení rozvrhu výťažku (konkurzná podstata pokryla len náklady konkurzu).

V Prešove dňa 04.05.2022

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkuzrná správkyňa

K027107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Husár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 106, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/52/2021 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.04.2021, č. k. 2OdK/52/2021 -18 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Husár, nar. 07.04.1976, bytom 082 63 Jarovnice 106 a do funkcie správcu ustanovil JUDr.
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Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmetné
uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 78/2021 dňa 26.04.2021 pod podaním „K018724“, teda
predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2021.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka Miroslav Husár, nar. 07.04.1976, bytom 082 63 Jarovnice 106 oznamujem
veriteľom, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z uvedeného dôvodu som ani
nevyhotovil súpis majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Husár, nar.
07.04.1976, bytom 082 63 Jarovnice 106 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
20.04.2021, sp. zn. 2OdK/52/2021-18 zrušuje.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K027108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Olachová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2022 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Martina Olachová, nar.
22.06.1990, trvale bytom Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzlaborce, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/25/2022 zo dňa 25.02.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Martina Olachová, date of birth 22.06.1990, residency Zámočnícka 743/23, 068 01
Medzilaborce, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Prešov, No. 2OdK/25/2022 dated on 25.02.2022, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2022 dňa 03.03.2022.
Dňom 04.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 43/2022 on
03.03.2022. Bankruptcy was declared on 04.03.2022.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
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bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Rychnavský, správca
JUDr. Peter Rychnavský, trustee

K027109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Obchodné meno správcu:
Správca - Oravec Stanislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2020/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: CO.BE.R. spol. s.r.o. v likvidácii v konkurze,
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava, IČO: 2K/22/2020, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 2K/22/2020.
O Z N A M U J E,
že v Obchodném vestníku č. 146/2021 zo dňa 30.07.2021 bol uverejnený súpis oddelenej podstaty. Z
dôvodu zmeny záloženého veriteľa sa v celom rozsahu vylučuje súpisná zložka majetku.
Súpis oddelenj postaty - sp. zn.
CO.BE.R. spol. s r. o. v likvidácii v
2K/22/2020
konkurze
DEJ invest, s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad
veriteľ:
Topľou, SR, IČO: 31 710 751
katastrálne
číslo LV
obec
okres
stavba
územie
1487

Nacina Ves

1487

Nacina Ves

1487

Nacina Ves

Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina

Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

IČO:

druh stavby
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska

31 704 166

postavená na spoluvlastnícky
parcele
podiel
1102/1

1\1

1102/2

1\1

1103/1

1\1
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Nacina Ves

1487

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

2384

Sobrance

Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Sobrance
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Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

Michalovce

sklad

Michalovce

poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
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1103/2

1\1

1111

1\1

priemyselná budova

1083

1\1

dielňa

priemyselná budova

1086

1\1

Michalovce

ošipáreň

poľnohospodárska
budova

1087

1\1

Michalovce

kancelária

administratívna budova

1090

1\1

Michalovce

kravín

1093

1\1

Michalovce

ošipáreň

1094

1\1

Michalovce

pozberova linka

1095

1\1

Michalovce

kravín

1096

1\1

Michalovce

ošipáreň

1098

1\1

Michalovce

sklad obilia

1100

1\1

Michalovce

kravín

1101/1

1\1

Michalovce

kravín

1101/2

1\1

Michalovce

kravín

1104

1\1

Michalovce

kravín

1105

1\1

Michalovce

vaha

iná budova

1114

1\1

Sobrance

trafostanica

budova technickej
vybavenosti sídla

1142/39

1\1

poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
iná budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
priemyselná budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova

5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
5
000,00 €
10
000,00 €

V Prešove, dňa 04.05.2022
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K027110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 47, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2022 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/21/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 2OdK/21/2022 zo dňa 22.02.2022 uverejneného v Obchodnom
vestníku 41/2022 zo dňa 01.03.2022 pod K012559 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Sivák, nar.
24.03.1992, Kružlová 47, 090 02 Kružlová.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka i zo
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zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky
nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Lukáš Sivák, nar. 24.03.1992, Kružlová 47, 090 02 Kružlová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lukáš Sivák, nar. 24.03.1992, Kružlová 47, 090 02
Kružlová, zrušuje.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K027111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s.r.o. v likvidácii v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Obchodné meno správcu:
Správca - Oravec Stanislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2020/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu CO.BE.R. spol. s.r.o. v likvidácii v konkuze,
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava, IČO: 31 704 166, zverejňuje nasledovný súpis majetku oddelenej podstaty:
Súpis oddelenej postaty - sp. zn.
CO.BE.R. spol. s r. o. v likvidácii v konkurze
31 704 166
2K/22/2020
Zabezpečený
Autoaukcia, s.r.o., Jablunkovská 959/41, 737 01 Český Těšín, ČR, IČO: 290 20 549
veriteľ:
katastrálne
postavená na spoluvlastnícky
číslo LV
obec
okres
stavba
druh stavby
ú.
parcele
podiel
Nacina
poľnohospodárska
1487
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1102/1
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
1487
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1102/2
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
1487
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1103/1
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
1487
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1103/2
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
1487
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1111
1\1
Ves
budova
Nacina
300
Nacina Ves
Michalovce
sklad
priemyselná budova
1083
1\1
Ves
Nacina
300
Nacina Ves
Michalovce
dielňa
priemyselná budova
1086
1\1
Ves
Nacina
poľnohospodárska
300
Nacina Ves
Michalovce ošipáreň
1087
1\1
Ves
budova
Nacina
300
Nacina Ves
Michalovce kancelária
administratívna budova
1090
1\1
Ves
Nacina
poľnohospodárska
300
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1093
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
300
Nacina Ves
Michalovce ošipáreň
1094
1\1
Ves
budova
Nacina
pozberova
300
Nacina Ves
Michalovce
iná budova
1095
1\1
Ves
linka
Nacina
poľnohospodárska
300
Nacina Ves
Michalovce
kravín
1096
1\1
Ves
budova
Nacina
poľnohospodárska
300
Nacina Ves
Michalovce ošipáreň
1098
1\1
Ves
budova
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300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

300

Nacina Ves

Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves
Nacina
Ves

Zabezpečený
veriteľ:
2384
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Michalovce sklad obilia
Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

Michalovce

kravín

Michalovce

vaha

priemyselná budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
poľnohospodárska
budova
iná budova
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1100

1\1

1101/1

1\1

1101/2

1\1

1104

1\1

1105

1\1

1114

1\1

5 000,00
€
5 000,00
€
5 000,00
€
5 000,00
€
5 000,00
€
5 000,00
€

DEJ invest, s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, IČO: 31 710 751
Sobrance

Sobrance Sobrance

trafostanica

budova technickej
vybavenosti sídla

1142/39

1\1

10 000,00
€

V Prešove, dňa 04.05.2022
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K027112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karolína Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 196/11, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/48/2022 s816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/49/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Karolína Horváthová,
nar. 09.09.1985, trvale bytom Slánska 196/11, 082 22 Ostrovany, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/49/2022 zo dňa 17.03.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Karolína Horváthová, date of birth 09.09.1985, residency Slánska 196/11, 082 22 Ostrovany,
Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Prešov, No. 2OdK/49/2022 dated on 17.03.2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2022 dňa 23.03.2022.
Dňom 24.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 57/2022 on
23.03.2022. Bankruptcy was declared on 24.03.2022.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
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bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Rychnavský, správca
JUDr. Peter Rychnavský, trustee

K027113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/95/2022 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/95/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Lukáš Daňko, nar.
27.08.1992, trvale bytom Nižná Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/95/2022 zo dňa 29.03.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Lukáš Daňko, date of birth 27.08.1992, residency Nižná Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava,
Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Prešov, No. 3OdK/95/2022 dated on 29.03.2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/2022 dňa 05.04.2022.
Dňom 06.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 66/2022 on
05.04.2022. Bankruptcy was declared on 06.04.2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
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
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

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

299

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Rychnavský, správca
JUDr. Peter Rychnavský, trustee

K027114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pečo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 98, 082 05 Vrahaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/73/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Roman Pečo, nar.
24.10.1993, trvale bytom Varhaňovce 98, 082 05 Varhaňovce, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/73/2022 zo dňa 31.03.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Roman Pečo, date of birth 24.10.1993, residency Varhaňovce 98, 082 05 Varhaňovce, Slovak
Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Prešov, No. 2OdK/73/2022 dated on 31.03.2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 67/2022 dňa 06.04.2022.
Dňom 07.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 67/2022 on
06.04.2022. Bankruptcy was declared on 07.04.2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Peter Rychnavský, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
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person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Rychnavský, správca
JUDr. Peter Rychnavský, trustee

K027115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 689 / 9, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/771/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/771/2019
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 : Milan Čonka, J. Kráľa 689/9, 059 38 Štrba v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácií , vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do
súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 87/2021 dňa 07.05.2021.
1.Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Štrba; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Štrba; LV č. 1031; C KN č. 1497/10, výmera : 816m2, spoluvlastnícky podiel 1/8; súpisová hodnota majetku
1000€
Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty nehnuteľnosti
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 – 2OdK/771/2019 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 : Milan
Conka
Kúpna cena :
V 3. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 40% 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.
Ak sa nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky , ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tretieho kola ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K027116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mošák Juraj, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 4789/46, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/197/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/197/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Správca podstaty dlžníka : Ing. Juraj Mošák, nar. 26.11.1962, Volgogradská 4789/46, 080 00 Prešov v súlade
s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 2. 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 136/2021 dňa 16.07.2021.
Predmet speňaženia : všeobecná podstata
Súpisové číslo 1.

AQUATREK,s.r.o.,Volgogradská 4789/46 , 080 01 Prešov
reg.:Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. : 33771/P
veľkosť podielu : 100%
Súpisová hodnota : 5000,-€

Súpisové číslo 2. :

Cooper engineering, s.r.o.,Volgogradská 4789/46 , 080 01 Prešov
reg. Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. : 20818
veľkosť podielu : 100%
Súpisová hodnota : 6638,783775€

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 – 4OOdK/197/2019 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.
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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 :
Mošák
Kúpna cena :
V 2. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 75% 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
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

K027117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 310 / 36, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/110/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/110/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Radovan Muzika, zn. správcu S1299, so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní
dlžníka : Martin Páčaj nar. 16.11.1961, Májová 310/36, 059 19 Vikartovce , v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 89/2021 dňa
11.05.2021.
1. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Vikartovce; Okres : Poprad Štát : SR; katastrálne územie
Vikartovce;
LV č. 73; parc. reg. C-KN č. 7300/1, výmera : 162m2, spoluvlastnícky podiel 1/20; súpisová hodnota majetku
40,50€
2. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Vikartovce; Okres : Poprad Štát : SR; katastrálne územie
Vikartovce;
LV č. 73; parc. reg. C-KN č. 7300/2, výmera : 72m2, spoluvlastnícky podiel 1/20; súpisová hodnota majetku 18€
Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty
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/110/2020 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 : Pacaj
Kúpna cena :
V 2. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 46,80,-€ t. j. 80%
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 konaní, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 tretie 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

K027118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 259 / 2, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/341/2021 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/341/2021
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 : Marcel Pompa, nar. 25.05.1988, Tatranská 259/2, 05995 Toporec, v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 79/2022 dňa
26.04.2022.
1. Vec : Osobné motorové vozidlo Opel corsa
WIN WOLOSBF68W4069145, modrá metalíza
Evč.: KK 617 CG, rok výroby 1998
Stav opotrebovanosti : nepojazdné havarované
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/1
Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – 3OdK/341/2021 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 :
Pompa
Kúpna cena :
V 1. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 50,-€ t. j. 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 konaní, 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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K027119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrauch Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2570 / 32, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2022 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K027120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demetrová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 272 / 17, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1988
Obchodné meno správcu:
SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/39/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/39/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Ivana Demetrová, nar. 18.08.1988, trvale bytom
Dukelských hrdinov 272/17, 068 01 Medzilaborce, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhotovil súpis majetku konkurznej podstaty:

Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom s odbornou starostlivosťou v zmysle § 166i
ZKR, vrátane vlastných šetrení a zistení, vyjadrenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár
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K027121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičilla Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 213 / 20, 080 05 Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/4/2022 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/4/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu úpadcu Róbert Čičilla, nar. 14.11.1973, Ul. Jesenná 213, 080 05 Teriakovce, sp. zn. 3OdS/4/2022 S911,
možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.,
v kancelárii správcu, po predchádzajúcom telefonickom alebo písomnom dojednaní so správcom. Bližšie
informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 4.5.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca

K027122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Tomášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 169, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/97/2022 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Heleny Tomášovej, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za
úhradu vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici:
Masarykova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod., po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: +421 (0) 951 168 437 alebo emailom na adrese
info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K027123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Kevin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 6297 / 99, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/45/2022 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/45/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1991, správca konkurznej podstaty dlžníka Kevin
Grundza, nar. 16.09.1997, trvale bytom Podskalka 99, 066 01 Humenné, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K027124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/133/2022-16 zo dňa 14.04.2022 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jana Cinová, nar. 1.12.1997, Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 77/2022 dňa 22.04.2022.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Jana Cinová.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K027125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Cinová, nar. 1.12.1997, Za jarkom 863/59, 091
01 Stropkov, týmto vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli
takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku SR.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K027126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Cinová, nar. 1.12.1997, Za jarkom 863/59, 091
01 Stropkov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 3OdK/133/2022S1776 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com

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

K027127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2022
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»

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Jana Cinová, nar. 1.12.1997, Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/133/2022-16 zo dňa 14.04.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/133/2022-16 from April 14, 2022, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Jana Cinová, date of birth 1.12.1997, domicile Za jarkom 863/59, 091 01 Stropkov, Slovak republic (hereinafter
only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 77/2022 z 22.04.2022. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 23.04.2022.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
77/2022 from April 22, 2022. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
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April 23, 2022.

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

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

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

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
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8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

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

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

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

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

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K027128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 146 / 2, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/338/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/338/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
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

319

Obchodný vestník 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2022

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K027129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová ulica 312 / 37, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/372/2021 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/372/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K027130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polisi Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 78, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/210/2021 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/210/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová

K027131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVEDAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1459/19, 079 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2016
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Okresný súd Košice I
31K/50/2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

31K/50/2016
Dražba sa bude konať dňa: 08.06.2022
Miesto konania dražby: Advokátska kancelária – JUDr. Melánia Burdová, Hraničná 2, 040 17 Košice
Čas konania dražby: 10:30 hod
Predmet dražby:
Okres Michalovce, obec Vinné, katastrálne územie: Vinné
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2348
Par. č. 1554/1, výmera: 519 m2, druh pozemku: vinica,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Opis predmetu dražby: pozemky, na ktorých sa pestuje vinič a pozemky zastavané rekreačnými chatkami.
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce Vinné.
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.33/2021 vypracovaného znalcom Ing.
Ružena Heželyová
Najnižšie podanie 3 389,07 EUR, minimálne prihodenie: 200 EUR, výška dražobnej zábezpeky: 1694.54 EUR .
Spôsob založenia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na správcovský účet č. SK36 7500
0000 0040 3037 0350, vedený v ČSOB a.s., var. symbol: 502016.
Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na
správcovskom účte do 07.06.2022. Obhliadky sa budú konať dňa 17.05.2022 o 10:00 hod tel. 0917 244 893, dňa:
31.05.2022 o 10:00 hod. tel. 0917 244 893.
Záujemcovia sa musia pri prezentácií preukázať platným občianským preukazom, alebo iným platným
identifikačným dokladom totožnosti, potvrdením o zložení zábezpeky na účet správcu v plnej výške 1694.54 EUR.
V prípade zastúpenia obchodných spoločností sa vyžaduje predložiť plnú moc na uvedené úkony súvisiace
s dražbou, ktoré bude úradne osvedčené.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K027132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Brindzák Vladimír, nar. 23.07.1970, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Brindzák - BRISTIL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 79 / 35, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 452 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 170/2021 dňa 03.09.2021
Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Vladimír
Brindzák, narodený: 23.07.1970, bytom: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Brindzák - BRISTIL, s miestom podnikania: Školská 79/35, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 41452267 s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“), zverejnil v zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov v Obchodnom vestníku č.
170/2021 dňa 03.09.2021, číslo oznamu K044520 II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 79/2021 dňa
27.04.2021, K019175.
Správcovi nebola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená žiadna ponuka ani zložená zábezpeka na
zverejnený správcovský účet.

K027133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vtáčkovce 66, 044 47 Vtáčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/298/2021 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/298/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka Stanislav Balog, narodený: 25.06.1980, bytom: 044 47 Vtáčkovce 66, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/298/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 04.05.2022
Ing. Ján Korčmároš, 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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K027134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornádska 49 / 0, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 554 665
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn.správcu S1868, správca úpadcu Mestský športový klub Tatran Spiššké Vlachy, so sídlom Hornádska 49,
053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35 554 665, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Dunajská 3, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00. hod. a
od 13.00 – 15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232 002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K027135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tomi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henckovce 48, 049 23 Henckovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2022 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Tomi, nar. 19. 2. 1988, bytom: Henckovce 48,
049 23 Henckovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Tomi, s miestom podnikania: Henckovce 48, 049
23 Henckovce, IČO: 51 147 548, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28. 5. 2020, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, 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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K027136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zárecký Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovce 49, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1973
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Adrián
Zárecký, 044 71 Paňovce 49, nar. 16. 4. 1973 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň
24. 5. 2022 o 9.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.
r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3.
Schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 4. 5. 2022
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K027137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zárecký Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovce 49, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1973
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/68/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/68/2022
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Adrián
Zárecký, 044 71 Paňovce 49, nar. 16. 4. 1973 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň
24. 5. 2022 o 9.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.
r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3.
Schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 4. 5. 2022
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milko Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 385 / 13, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1987
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/60/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/60/2022
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 4. 5. 2022
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K027139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milko Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 385 / 13, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1987
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/60/2022 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/60/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa vo všeobecnej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok,
práva ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 4. 5. 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

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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K027140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Tomiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Henckovce 48, 049 23 Henckovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínová 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2022/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lenka Tomiová, narodená: 28.08.1992,
bytom: 049 23 Henckovce 48 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Ján Simko, správca

K027141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 116, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2022 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Mikuláš Horváth, nar. 27. 5. 1957, bytom: Seňa 116, 044 58 Seňa v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K027142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rudňanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 368/4, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/28OdK/28/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/28/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu podľa štvrtej časti ZKR Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/28/2022, JUDr.
Jana Závodská, správca navrhovateľa – dlžnika: Jána Rudňanského, nar. 09.05.1984, bytom Kostolná 368/4, 044
23 Jasov, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Rudňanský, s miestom podnikania: Kostolná 368/4, 044 23
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jasov, IČO: 43 514 120, podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 05.05.2022
JUDr. Jana Závodská, správca

K027143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garanyiová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrčeľ 0, 076 15 Hrčeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/32/2022 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/32/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Michaela Garanyiová, nar. 3.2.1987, bytom 076 15 Hrčeľ, v súlade s § 167p
ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka menšej hodnoty za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku
č. 1 – osobné vozidlo RENAULT MEGANE, rok výroby 2003.
Súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 57/2022, pod č.: K017610.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 23.5.2022 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
320dK/32/2022 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK10 0900 0000 0051 8863 1770. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne alebo chybne označené resp. nebudú obsahovať všetky požadované
doklady, alebo doklady budú nejednoznačne formulované, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci si je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 24.5.2022.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. 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
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podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od prevzatia oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K027144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Strapáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 331/37, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/101/2022 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/101/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
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“
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(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”
1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Vladimír Strapáč, nar.
15. 5. 1963, bytom: Humenská 331/37, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej len "dlžník") oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/101/2022 zo dňa 20. 04. 2022 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2022 dňa
26.04.2022. Dňom 27.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor: Vladimír Strapáč, date of birth 15.05.1963, domicile
Humenská 331/37, 040 11 Košice, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, No. 32OdK/101/2022 dated on the 20. 04. 2022 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business
Journal No. 79/2022 on 26.04. 2022. The bankruptcy was declared on 27.04. 2022.
2. 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. Daniela Tarhajová, Werferova č.1, 04011 Košice, Slovenská republika 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.
2. 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 . Daniela
Tarhajová, Werferova 1, 04011 Košice, Slovakia 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. The 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-arestrukturalizacia.aspx.
3. 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.
3. 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,
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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.
4. 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).
4. 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).
5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. 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).
7. 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
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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).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide 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).
8. 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.
8. 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 of 20 May 2015.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
JUDr. Daniela Tarhajová, trustee

K027145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nazadová Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivošťanská 329/26 329/26, 072 22 Strážske - Krivošťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/74/2022 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/74/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Svetlana Nazadová, nar. 21.4.1978, bytom Krivošťanská 329/26, 072 22
Strážske, oznamuje týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
iných veriteľov. Číslo účtu: SK05 0900 0000 0051 9043 5672, BIC: GIBASKBX.

K027146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuliga Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernoláková 510 / 23, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1995
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2022
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26OdK/38/2022
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Juraj Šuliga, nar. 10.01.1995, Bernoláková 510/23, 053 15
Hrabušice, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K027147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuliga Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernoláková 510 / 23, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1995
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2022 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Juraj Šuliga, nar. 10.01.1995, Bernoláková 510/23, 053 15
Hrabušice, týmto oznamuje, že:

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K027148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozenberg Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce 0, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2022 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 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 ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku č. 1 patriacej do všeobecnej
podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice 1, č.k. 26K/32/2022 na majetok dlžníka: Ľuboš
Rozenberg:

Osobné motorové vozidlo značky HYUNDAI GETZ TB/EZ/PVN, , EČ: KS515EA, VIN: KMHBT51DP7U653783,
farba: šedá metalíza, druh paliva: benzín, rok výroby 2007, ubehnutých 132 000 km, výrobca motora:
HYUNDAI MOTOR COMPANY KOR, súpisová hodnota majetku: 700,00 eur.

I.

PODMIENKY 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

1.1.Podmienkou účasti záujemcu v 1.kole ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty /ceny/ za
nadobudnutie predmetu speňažovania, ktorá nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku 700,00 eur a jej
uhradenie ako zálohy v celej výške na účet : SK 24 0900 0000 0051 7154 8460.

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 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 do kancelárie správcu: JUDr. Viera Dobrovolská, Jána Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
alebo
b/ poštou na adresu kancelárie správcu – vidˇbod 1.3 a/
alebo
c/ do elektronickej schránky správcu: IČO 31310095.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.4.Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej obálke ,
s vyznačením „konkurz 26OdK/32/2022, úpadca Ľuboš Rozenberg, záväzná ponuka NEOTVÁRAŤ.
Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu obsahuje v predmete označenie „konkurz
26OdK/32/2022, dlžník: Ľuboš Rozenberg, záväzná ponuka, „NEOTVÁRAŤ“.

1.5.Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
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 motorových vozidiel
znáša nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŹITOSTI

1.Označenie záujemcu: a/ v prípade fyzickej osoby-nepodnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.
Ako prílohu ponuky záujemca zašle fotokópiu svojho občianskeho preukazu.
b/v prípade fyzickej osoby-podnikateľa : meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, bydlisko,
miesto podnikania. Ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
c/ v prípade právnickej osoby : obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO. Ako prílohu ponuky zašle záujemca
fotokópiu výpisu z obchodného registra.

2.Označenie predmetu kúpy.

3.Návrh ceny / odplaty /

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

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 predanania ponúk alebo najneskr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponukol
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 ponukového konania.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K027149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaššová Jakabová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 475/2, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Simić
Sídlo správcu:
Hlavná 24, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/10/2022 S2036
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/10/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Soňa Simić, so sídlom kancelárie: Hlavná 24, 040 01 Košice, správca podstaty dlžníka: Božena Jaššová
Jakabová, nar.: 08.07.1974, bytom: Nám. Oceliarov 475/2, 040 15 Košice-Šaca, v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 32OdK/10/2022, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Soňa Simić, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Šiket
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 99/90, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/30OdK/355/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/355/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžnika: Jaroslav Šiket, nar. 13. 08. 1982, bytom Hlavná 99/90, 076 33 Slovenské Nové Mesto,
podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Šiket, s miestom podnikania: Hlavná 99/90, 076 33 Slovenské
Nové Mesto, IČO: 48 168 394, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania podľa § 167p ods. 1 ZKR, na
predaj majetku dlžnika, tvoriaceho všeobecnú podstatu. Majetok dlžnika je zapísaný pod položkou 1. súpisu
všeobecnej podstaty, motorové vozidlo HONDA ACORD. Správca ponúka majetok dlžnika v 3. kole ponukového
konania za najvyššiu ponúknutú cenu.

Súpisová zložka majetku 1. :
Opis:
Motorové vozidlo značky HONDA ACORD SEDAN, EČ: TV 973 EC, rok výroby 1998;
Výrobné číslo: SHHCG9570XU003610;
Číslo motora: F20B6
Hodnota: 800,-€ určená odhadom správcu
Deň zapísania : 15.02.2022;
Deň aktualizácie: 11.03.2022;
Dôvod aktualizácie: ohliadka vozidla a údaje predajcu ojazdených vozidiel;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;

Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v obchodnom vestníku. V tejto lehote
záujemca zloží na účet zriadený správcom : SK53 8330 0000 0023 0190 5072, 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, 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/355/2021“. Okrem ponuky priloží právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží
kópiu občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy. Záujemca v ponuke uvedie účet v tvare IBAN, na ktorý
žiada v prípade neúspechu poukázať uhradenú kúpnu cenu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 je možné požiadať na adrese: spravca.konkurzy@gmail.com.
V Košiciach dňa 04.05.2022
JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca

K027151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalo Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 23, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2021 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
I. Všeobecná časť
Uznesením OS Košice I. sp.zn.: 30OdK/153/2021 zo dňa 13.7.2021 zverejneným v OV č. 137/2021 dňa
19.7.2021 pod č.: K034961 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marcel Michalo, nar.15.8.1975, bytom 072
37 Sliepkovce a za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Marián Páll.
Na základe zisťovaní a šetrení správca vyhotovil súpis všeobecnej podstaty, ktorý zverejnil v OV 202/2021
dňa 20.10.2021 a doplnil o nové súpisové zložky majetku zverejnené v OV 203/2021 dňa 21.10.2021, v OV
232/2021 dňa 3.12.2021 a v OV 249/2021 dňa 29.12.2021.
Správca v súlade so zákonom speňažoval nehnuteľností podliehajúce konkurzu menšej hodnoty
v ponukovom konaní, ktoré zverejnil v OV 206/2021 dňa 26.10.2021, v OV 236/2021 dňa 9.12.2021 a v OV
3/2022 dňa 5.1.2022.
Všetky súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 14 boli
speňažené v prvom kole ponukového konania.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku č. 1 až 14 je 1.948.-€, pričom správca je povinný
z čiastky získanej speňažením odpočítať najprv náklady konkurzu.

II. Rozvrhová časť.

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 1.948,-€-.
Celková suma nákladov konkurzu: 555,12,-€.
Suma uplatnená veriteľmi: 5.606,97,-€.
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 1.392,88,-€.
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 88/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

1. BENCONT COLLECTION, a.s.,
2. EOS KSI Slovensko, s.r.o.,

Deň vydania: 09.05.2022

- 557,20,-€
- 835,68,-€

Náklady konkurzu:
·
·

§ 167t ods. 1, písm. a) ZKR ( odmena správcu a poplatok z výťažku) – 276,32,-€ + 3,50.-€, spolu 279,82.€.
§ 167t ods. 1, písm. c) ZKR ( náklady súvisiace so správou: náhrada za vedenie kancelárie, nevyhnutné
výdavky spojené s vedením konania) – 270,-€ + 5,30.-€, spolu 275,30.-.€.

V Košiciach, 4.5.2022
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka

K027152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Koňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Demetri 2580/1, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/32OdK/29/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžnika: Mário Koňa, nar. 16.02.1997, bytom Na Demetri 2580/1, 040 13 Košice, vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania podľa § 167p ods. 1 ZKR, na predaj majetku dlžnika, tvoriaceho všeobecnú
podstatu. Majetok dlžnika je zapísaný pod položkou 1. motorové vozidlo Škoda Fabia Combi. Správca ponúka
majetok dlžnika v 2. kole ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu.
Súpisová zložka majetku 1. :
Opis:
Motorové vozidlo značky Škoda Fabia Combi 6Y
Výrobné číslo: TMBJB16Y023425477;
Identifikačné číslo motora: AQW;
Hodnota: 500 ,-€ odhad správcu
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika
Dátum zapísania: 12.04.2022

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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Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. V tejto lehote záujemca
zloží na účet zriadený správcom : SK53 8330 0000 0023 0190 5072 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, 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,
32OdK/29/2022“. Okrem ponuky priloží právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží kópiu
občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy. Záujemca v ponuke uvedie účet v tvare IBAN, na ktorý žiada
v prípade neúspechu poukázať uhradenú kúpnu cenu.
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. Bližšie informácie o predmete speňaženia je potrebné adresovať na :
spravca.konkurzy@gmail.com.
V Košiciach dňa 04.05.2022
JUDr. Ing. Juraj Závodský, správca

K027153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RP - DREPOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrátna č. 18 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku úpadcu – všeobecná podstata

Správca úpadcu RP - DREPOS s.r.o. IČO 31664822, , Vrátna č. 18 / 0, 04001 Košice, týmto zverejňuje
aktualizáciu hodnoty súpisovej položky majetku č. 13 zapísanej v súpise všeobecnej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 71/2020 zo dňa 14.04.2020, z dôvodu zistenia nových okolnosti, ktorá po aktualizácii
znie nasledovne :
Súpisová položka majetku por. č. 13:
Hnuteľné veci :
č.
Popis
Rok
súpis.
výroby
zložky
osobné
motorové
vozidlo
továrenskej značky OPEL Astra
13.
2005
Station wagon,
farba:
šedá
metalíza tmavá

Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

Pojazdný,
opotrebenie
primerané veku vozidla 500 €
- poškodené po krupobití

Deň
zapísania Dôvod zapísania
Podiel
majetku
do majetku
do
úpadcu
podstaty
súpisu
06.04.2020

§ 67
ZKR

ods.1
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V ostatnej časti ostáva Súpis všeobecnej podstaty nezmenený.
Dátum aktualizácie Súpisu všeobecnej podstaty: 04.05.2022

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K027154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedor Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 128 / 57, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/97/2022 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/97/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Fedor, narodený: 27.12.1971, bytom: Hlavná ulica
128/57, 076 41 Biel, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/97/2022, týmto oznamujem,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 50, 040 01 Košice
počas úradných hodín PO-PI od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 903 058 467.
Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Róbert Fedor

K027155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedor Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 128 / 57, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/97/2022 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/97/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Fedor, narodený: 27.12.1971, bytom: Hlavná ulica
128/57, 076 41 Biel, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/97/2022, týmto oznamujem
veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený vo Fio banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky SK96 8330 0000 0022 0196 9466, s uvedením nasledovných identifikátorov
platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 269722
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Róbert Fedor

K027156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujhelská Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravka 135, 072 15 Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2022 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Bc. Anna Ujhelská, narodená: 13.10.1990, bytom: 072 15 Dúbravka 135
Deň zapísania majetku: 02.05.2022
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
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